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Kokousaika 05.05.2020 16:00 - 17:32

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2 krs., kokoushuone Moreeni / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
poistui 16:50, saapui 17:26, poissa: 
107-115 §

Apter, Ted (etänä)
Diarra, Fatim (etänä)
Harms-Aalto, Martina (etänä)
Jalovaara, Ville (etänä)
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa (etänä)
Malin, Petra (etänä)
Niskanen, Dani (etänä)
Oskala, Hannu (etänä)
Pajula, Matias (etänä)
Hannula, Markku (etänä) varajäsen
Laisaari, Johanna (etänä) varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas (etänä) ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu (etänä) varhaiskasvatusjohtaja
Kukkonen, Arja (etänä) lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi (etänä) perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno (etänä) tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati (etänä) hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Sorvari, Olivia (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:28, poissa: 117 - 120 §
Vuontisjärvi, Tero (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö

saapui 16:09, poistui 16:34, läsnä: 
osa 102 §
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Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
100-106 §, 116-120 §

Martina Harms-Aalto 107-115 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
100-112 §, 120 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
113-114 §, 119 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
115 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
116-118 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
100 - 120 §
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§ Asia

100 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, pöytäkirjan 
tarkastajien valinta sekä tilapäisen puheenjohtajan valinta

101 Asia/2 Ilmoitusasiat

102 Asia/3 Vuoden 2020 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste

103 Asia/4 Yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän hoitoaikaa koskevan ehdon 
muuttaminen

104 Asia/5 Adoptiolapsen Helsinki-lisän muuttaminen

105 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys hallintosäännön muuttami-
seksi

106 Asia/7 Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viran-
haltijoille

107 Asia/8 Uimahalli- ja muiden ryhmäkuljetusten hankinta oppilaskäyttöön luku-
vuosille 2020-2022

108 Asia/9 Eräiden Helsingin kaupungin koulujen, päiväkotien ja Stadin ammat-
tiopiston toimipisteiden siivous- ja ruokapalvelujen hankinta ajalle 
1.8.2020 - 31.7.2023

109 Asia/10 Perussiivoukseen liittyvien töiden hankinta

110 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Arkadiakatu 
24 toteutettavien väistötilojen hankesuunnitelmasta

111 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto väistötiloina toimivien pe-
ruskoulu- ja päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Suunti-
mopuisto

112 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Puotilan ala-asteen kor-
vaavan uudisrakennuksen ja esiopetustilojen hankesuunnitelmasta

113 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Laajasalon peruskoulun 
väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Koulutanhua 
1

114 Asia/15 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Heteniityntie 
4 toteutettavan vuokrahankkeen väliaikaisen tilaelementtiratkaisun 
hankesuunnitelmasta

115 Asia/16 Osoitteeseen Jokiniementie 34a toteutettavan päiväkodin korvaavan 
uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen
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116 Asia/17 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Helsingin kielilukion uudis-
rakennuksen hankesuunnitelmasta osoitteessa Kiviparintie 1

117 Asia/18 Opiskelijahuollon päällikön irtisanoutuminen ja viran täyttömenettelyn 
aloittaminen

118 Asia/19 Oikaisuvaatimus erityisopettajan virkaan ottamisesta

119 Asia/20 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

120 Asia/21 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 100
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, pöytäkir-
jan tarkastajien valinta sekä tilapäisen puheenjohtajan valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Fa-
tim Diarran ja Ted Apterin sekä varatarkastajiksi Ville Jalovaaran ja 
Dani Niskasen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan poissa olon 
ajaksi valita iältään vanhimman läsnä olevan jäsenen johdolla tilapäi-
seksi puheenjohtajaksi jäsen Martina Harms-Aallon, koska varapu-
heenjohtaja oli poissa kokouksesta.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan 
ehdotuksesta valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Martina Harms-Aallon 
sijaan Ville Jalovaaran.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Fatim Diarran ja Ted 
Apterin sekä varatarkastajiksi Martina Harms-Aallon ja Dani Niskasen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 101
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan il-
moitusasian:

 Kaupunginhallitus 20.4.2020 § 253 (HEL 2019-012081) Puotilan 
ala-asteen väistötilan hankesuunnitelma

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 102
Vuoden 2020 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste

HEL 2020-005010 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2020 ta-
lousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen.

Ennusteen perusteella lautakunta kehotti toimialaa selvittämään mah-
dollisuuksia sopeuttaa ennakoitua ylitystä ja selvityksen perusteella 
käynnistämään mahdolliset sopeuttamistoimet. Toimialan tulee rapor-
toida selvityksestä ja mahdollisista sopeuttamistoimenpiteistä toisen to-
teutumisennusteen yhteydessä.

Lautakunta korostaa, että koronapandemian aiheuttamien tulonmene-
tysten mahdollinen kompensointi valtiolta tulee selvittää ennen sopeu-
tustoimia.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui ko-
kouksesta kuulemisensa jälkeen.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta korostaa, että koronapandemian aiheuttamien 
tulonmenetysten mahdollinen kompensointi valtiolta tulee selvittää en-
nen sopeutustoimia. 

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2020 
talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen.

Ennusteen perusteella lautakunta kehottaa toimialaa selvittämään 
mahdollisuuksia sopeuttaa ennakoitua ylitystä ja selvityksen perusteel-
la käynnistämään mahdolliset sopeuttamistoimet. Toimialan tulee ra-
portoida selvityksestä ja mahdollisista sopeuttamistoimenpiteistä toisen 
toteutumisennusteen yhteydessä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antaman ohjeen 
mukaan toimialat tekevät vuonna 2020 kolme ennustetta, joista tämä 
on ensimmäinen.

Kanslian ohjeen mukaan toteutumisennusteet on annettava lautakun-
nalle tiedoksi. Lautakuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli talous-
arvio ei ole toteumassa.

Käyttötalous

Tulot

Toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja 3,4 miljoonaa eli 5,8 % enemmän 
kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttötarkoi-
tussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoi-
tuksesta, jota ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. 

Ulkopuolisen rahoituksen tuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 9,9 mil-
joonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Koronaepidemian aiheut-
tamat arvioidut kahden kuukauden tulonmenetykset ovat 6,5 miljoonaa 
euroa. 

Menot

Menoja ennakoidaan kertyvän noin 15 miljoonaa euroa eli 1,2 % yli ta-
lousarvion. 

Menoylityksestä 5,5 miljoonaa johtuu kaupungin saamista käyttötarkoi-
tussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoi-
tuksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. 

Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ja avustukset ylittävät talousar-
vion 6,5 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu ennustettua suuremmasta op-
pilasmäärän kasvusta (340 helsinkiläisoppilasta ennakoitua enemmän 
muissa kuin Helsingin kaupungin omissa kouluissa) sekä korvauspe-
rusteena olevien yksikköhintojen arvioitua suuremmasta korotuksesta. 
Menoarvio perustuu valtiovarainministeriön vuoden 2019 lopun ilmoi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 5 (108)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
05.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

tukseen Helsingin kaupungin lakisääteisistä korvauksista vuonna 2020. 
Kotikuntakorvausten kokonaismäärä on noin 83 miljoonaa euroa, josta 
48 miljoonaa euroa maksetaan kaupungin sopimuskouluille.

Varhaiskasvatuksen kulujen arvioidaan ylittävän talousarvio 3 miljoo-
nalla eurolla. Ylitys johtuu kasvaneesta lapsimäärästä omissa palve-
luissa sekä lapsiryhmän muodostamisen ohjeesta, joka madaltaa täyt-
tö- ja käyttöastetta kasvattaen kustannuksia. Ohje on päivitetty laki-
muutoksen 2018 jälkeen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärän kaupungin järjestämässä varhais-
kasvatuksessa ennakoidaan kasvavan 400 lapsella talousarvioon ver-
rattuna. Vastaavasti yksityisen hoidon tuella ja kotihoidontuella hoidet-
tavien lasten määrän ennakoidaan vähenevän. Kustannukset kuitenkin 
nousevat, koska kaupungin järjestämä varhaiskasvatus on edellä mai-
nittuja hoitomuotoja kalliimpaa lasta kohti. Varhaiskasvatuksen osallis-
tumisasteen nostaminen on yksi kaupunkistrategian tavoitteista.

Koronaepidemian vaikutukset ennusteeseen

Koronaepidemian vaikutuksia toimialan talouteen on arvioitu oletta-
muksella, että poikkeustilanne kestää nyt linjatun mukaisesti kaksi kuu-
kautta. Lisämenojen ja tulomenetysten kertyminen jatkunee tämänkin 
jälkeen.

Kuten edellä on todettu, tulomenetyksiä arvioidaan syntyvän noin 6,5 
miljoonan euron edestä. Tästä 5,5 miljoonaa euroa on varhaiskasva-
tuksen menetettyjä asiakasmaksutuloja. 

Koronaepidemian aiheuttamat lisämenot ja menosäästöt arvioidaan 
molemmat käytännössä yhtä suuriksi kahden kuukauden poikkeustilan-
teen aikana. Näin ollen menoennusteessa ei ole ennakoitu ylityspainei-
ta epidemian perusteella. 

Epidemiasta aiheutuvia lisämenoja ennakoidaan syntyvän 3,7 miljoo-
nan eurolla. Yksityisille varhaiskasvatuksen järjestäjille ennakoidaan 
maksettavan lisätukia noin 2,0 miljoonalla eurolla ja yksityisille iltapäi-
vätoiminnan järjestäjille 1,2 miljoonalla eurolla. Työterveysmaksujen yli-
tykseksi on arvioitu 0,5 miljoonaa euroa.

Menosäästöjä ennakoidaan syntyvän kaikkiaan noin 4 miljoonalla eu-
rolla. Säästöt syntyvät pääosin lyhytaikaisten sijaisten käytössä (arvio 
3,0 miljoonaa euroa). Lisäksi säästöjä syntyy päiväkoti- ja kouluruokai-
lussa (0,6 miljoonaa euroa) sekä koulukuljetuksissa (0,4 miljoonaa eu-
roa).

Investoinnit
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Investointimäärärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä noin 11,5 mil-
joonaa euroa, kun huomioidaan vuodelta 2019 siirtyneet määrärahat eli 
ylitysoikeudet. Tämä johtuu ict-laitehankintojen viivästymisestä koro-
naepidemian vuoksi.

Asiakasmäärät

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ennustetaan olevan lapsia 
kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Lapsimäärän ennustetaan ylit-
tävän talousarvion noin 400 (1,7 %) lapsella kaupungin omassa toimin-
nassa. Vastaavasti lapsimäärän ennustetaan jäävän talousarviossa 
ennakoidusta kotihoidon ja yksityisen hoidon tuessa. Tämä palvelujen 
välinen siirtymä näkyy myös menoennusteessa. Ruotsinkielisessä var-
haiskasvatuksessa ennustetaan olevan 54 (2,3 %) lasta vähemmän 
kuin talousarviossa.

Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennustetaan alittavan 
talousarvion 700 (6 %) oppilaalla. Asiakkaita ennakoidaan olevan ta-
lousarviossa ennakoitua vähemmän lähinnä leikkipuistoissa järjestettä-
vässä iltapäivätoiminnassa.

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärän ennustetaan alit-
tavan talousarvion 85 (0,2 %) oppilaalla. Ruotsinkielisen perusopetuk-
sen oppilasmäärän ennustetaan alittava talousarvion 39 oppilaalla (1,0 
%).

Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärän ennustetaan ylittävän ta-
lousarvion 132 (1,7 %) opiskelijalla. Ruotsinkielisten lukioiden opiskeli-
jamäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 29 (2,3 %) opiskelijalla. 
Lukiokoulutuksen vetovoimaisuus on kasvussa.

Stadin ammattiopiston opiskelijavuosimäärän ennustetaan olevan ta-
lousarvion tasolla.   

Vapaan sivistystyön opetustuntimäärän ennustetaan pysyvän talousar-
vion tasolla. Opiskelijamäärän ennustetaan pienenevän 4600 opiskeli-
jalla (4,6 %) talousarvioon verrattuna. Opiskelijamäärän pieneneminen 
johtuu koronaepidemian aiheuttamasta lähiopetuksen keskeyttämises-
tä. Vaikka suurin osa kursseista muunnettiin etäopetukseksi, peruuntui 
kursseja ja luentoja maalis-huhtikuussa noin 200. Opetustuntimäärä 
pysynee kuitenkin lähes talousarvion tasolla, koska hankerahoituksella 
on ollut mahdollisuus rahoittaa tunteja yli talousarviossa arvioidun mää-
rän. 

Kaupunkistrategian, kaupunkiyhteisten hankkeiden ja yhteissuunnittelun teemojen eteneminen
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Kaupunkistrategiaa 2017-21 on toteutettu kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla edelleen vuonna 2020 seuraavasti:

Kaupungin tarjoama englanninkielinen varhaiskasvatus on käynnistetty. 
Englanninkielisen perusopetuksen paikkamäärää on lisätty suunnitel-
mallisesti ja se tulee olemaan kaksinkertainen lukuvuonna 2020–2021 
verrattuna strategiakauden alkuun. Varhennettu A1-kieli aloitettiin 1. 
luokkalaisilla syksyllä 2018. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetukses-
sa on jatkettu kielirikasteista opetusta ja kielikylpytoimintaa. Kiinan kie-
len opiskelua on laajennettu peruskouluissa ja lukioissa. Stadin ammat-
ti- ja aikuisopistossa aloitettiin englanninkielinen matkailualan perustut-
kintokoulutus.

Maksuton (4h/pv) varhaiskasvatus viisivuotiaille aloitettiin elokuussa 
2018. Kotihoidon tuen kuntalisästä luovuttiin yli kaksivuotiaiden lasten 
osalta toukokuussa 2019. Maksuttomuudella on tavoiteltu varhaiskas-
vatuksen osallistumisasteen nostoa, joka on toteutunut. 

Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jatkettiin suomen- ja ruotsinkieli-
sessä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä suomenkielisessä 
varhaiskasvatuksessa edelleen ja sitä laajennettiin ruotsinkieliseen 
varhaiskasvatukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Myönteisellä 
erityiskohtelulla edistetään tasa-arvoisten varhaiskasvatus- ja koulu-
tuspalvelujen toteutumista ja ehkäistään segregaatiokehitystä.

Nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemisen kaupunkistrategiahanke 
Mukana pureutuu systeemisten, syrjäyttävien mekanismien tunnistami-
seen ja korjaamiseen. 26/32 toimenpiteistä on edennyt aktiiviseen to-
teutusvaiheeseen ja 6 on valmistelussa. Mm. Lapset SIB -
vaikuttavuusinvestoinnin sopimus on tehty, alueelliset kokeilut mm. 
mielekkään vapaa-ajantoiminnan vahvistamiseksi sekä kodin ja koulun 
välisen yhteistyön lisäämiseksi ovat käynnissä. Alueellisten toimenpi-
teiden toteutuminen on käynnistynyt Mellunkylän, Kannelmäki-
Malminkartanon sekä Malmin alueilla. Toimenpiteistä vain kolme on 
yhden toimialan sisäisiä palvelukokonaisuuksia kokoavia toimenpiteitä. 
Muut edellyttävät laajaa yhteistyötä toimialojen välillä.

Kiusaamisen vastainen ohjelma on käynnissä.

Koulutustakuuta toteutetaan edelleen Helsingissä, eli kaikille perusope-
tuksen päättäville on tarjolla jatkokoulutuspaikka. Ohjauksen vahvista-
minen ja joustavien vaihtoehtojen tarjoaminen turvaavat kaikkien nuor-
ten toiselle asteelle siirtymistä ja opintotoihin kiinnittymistä.

Nordiska-skolan suunnittelu etenee. Konsepti on esitelty toimialan lau-
takunnalle.
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Sitovat tavoitteet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla on kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia 
ja opiskella

- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion noudattamisohjeiden mu-
kaan sitova tavoite toteutuu, jos kaikissa sille asetetuissa mittareissa 
saavutetaan tavoitetaso. Ensimmäisen tavoitteen kaikissa mittareissa 
ennakoidaan saavutettavan tavoitetaso. Jälkimmäisessä tavoitteessa 
ammatillista koulutusta koskevassa mittarissa sen sijaan ei saavutetta-
ne tavoitetasoa. Työssäoppimisen päivien määrän tulisi tavoitetason 
mukaan kasvaa 10 000 päivällä verrattuna vuoden 2019 toteumaan. 
Koronaepidemiasta johtuen monet työssäoppimispaikat ovat keskeyt-
täneet toimintansa.

Riskit ja toimintaympäristön muutokset

Merkittävin toteutunut riski ja toimintaympäristön muutos on koronaepi-
demia.

Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen kesto ja tilanteen vaikutukset 
ovat vielä epävarmoja. Tällä hetkellä on arvioitu taloudellisia vaikutuk-
sia ajalla 18.3.-13.5.2020. Kriisin jatkuessa myös taloudellinen epä-
varmuus pahenee ja sosiaaliset ongelmat sekä oppimisen ongelmat li-
sääntyvät.

Opetuksen tuen ja oppilashuollon tuen tarve tulee kasvamaan viimeis-
tään syksyllä. Perheiden tuen tarvetta on vaikea arvioida tässä vai-
heessa. 

Opiskelijoiden valmistuminen pitkittynee poikkeustilanteessa ja talou-
dellinen epävarmuus vaikuttaa Stadin ammattiopiston oppisopimuso-
piskelijoiden opiskelumahdollisuuksiin ja kaikkien Stadin ammattiopis-
ton opiskelijoiden työssäoppimiseen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointihaasteet jatkuvat edelleen. 
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tilanne on haasteellisin.

Lasten määrä kaupungin tuottamissa omissa varhaiskasvatuspalve-
luissa on kasvanut ennakoitua nopeammin. Tämä kehitys kasvattaa 
varhaiskasvatuksen kuluja.

Ennusteen edellyttämät toimenpiteet
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Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakunnan tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin, mikäli talousarvio ei ole toteutumassa.

Ennakoidusta noin 15 miljoonan euron ylityksestä 5,5 miljoonaa on ul-
koisesta rahoituksesta johtuvaa teknistä ylitystä. Tältä osin ylitys ei 
edellytä sopeutustoimia. 

6,5 miljoonaa ylityksestä johtuu toimialan budjettiin sisältyvästä perus-
opetuksen kotikuntakorvauksien läpilaskutuserästä. Nämä menot eivät 
ole kaupungin tuottamien palvelujen menoja, vaan valtiovarainministe-
riön päätöksen mukaisia muille koulutuksen järjestäjille maksettavia la-
kisääteisiä kotikuntakorvauksia.

Loppuosa ennakoidusta ylityksestä johtuu varhaiskasvatuksen lainsää-
dännön tiukentamisen aiheuttamista lisäkustannuksista, joita ei pystytty 
arvioimaan talousarviota laadittaessa. 

Ennuste on tehty poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Välittömiä 
sopeutustoimia on tilanteesta johtuen vaikea käynnistää. Toimiala kui-
tenkin selvittää sopeuttamisvaihtoehtoja ja mahdollisuuksien mukaan 
käynnistää sopeutuksen. Selvityksestä ja mahdollisista toimenpiteistä 
raportoidaan lautakunnalle toisen ennusteen yhteydessä elokuussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 103
Yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän hoitoaikaa koskevan ehdon 
muuttaminen

HEL 2020-004049 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityisen hoidon tuen Hel-
sinki-lisän (kuntalisä) ehtoja muutetaan siten, että Helsinki-lisää makse-
taan 1.8.2020 alkaen lapsista, joiden hoitosopimuksen mukainen var-
haiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa. Helsinki-lisän muihin ehtoihin 
tai määriin ei tule muutoksia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitoli-
sästä. Hoitorahan ja hoitolisän määriä voidaan korottaa kuntalisällä, jos 
tuen rahoituksesta vastaava kunta niin päättää. (laki lasten kotihoidon 
ja yksityisen hoidon tuesta 1 § 2 ja 3 momentti). 

Helsingin kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää ja sen 
maksamisen ehtona on tällä hetkellä, että lapsen varhaiskasvatusaika 
on yli 20 viikkotuntia. Helsinki-lisää ei siten makseta osa-aikaisesta 
varhaiskasvatuksesta. Helsinki-lisä maksetaan Kansaneläkelaitoksen 
ja Helsingin kaupungin välillä solmitun sopimuksen mukaisesti Kansa-
neläkelaitoksen toimesta. 
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Varhaiskasvatuslain 12 § muuttuu 1.8.2020. Samassa yhteydessä 
muuttuu myös laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta siten, 
että hoitorahaa maksetaan kustakin varhaiskasvatukseen osallistuvas-
ta lapsesta. Varhaiskasvatuslain muutoksen johdosta myös kuntalisä-
sopimus on uusittava, koska lainmuutos vaikuttaa sopimusehtoihin 
osa-aikaisen varhaiskasvatuksen osalta. Uusi sopimus Kansaneläkelai-
toksen kanssa tulee tehdä 15.5.2020 mennessä. 

Varhaiskasvatuslain muutoksella palautuu lapsen subjektiivinen oikeus 
kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, joka vuonna 2016 rajoitettiin 20 
viikkotuntiin. Kansaneläkelaitokselta tulleen ilmoituksen mukaan osa-
aikaisen varhaiskasvatuksen rajana tulee lainmuutoksen johdosta so-
pimusehdoissa olla 25 viikkotuntia. Tuon laajuisena osa-aikainen var-
haiskasvatus määriteltiin Helsingin kuntalisän ehdoissa ja kuntalisäso-
pimuksessa myös ennen vuotta 2016. 

Varhaiskasvatuslaissa ei ole määritelty, mitä tarkoitetaan koko- ja osa-
aikaisella varhaiskasvatuksella. Kansaneläkelaitoksen näkemys osa-
aikaisen varhaiskasvatuksen laajuudesta perustuu varhaiskasvatuslain 
12 §:ä koskevaan hallituksen esitykseen (HE 34/2019). Hallituksen esi-
tyksessä on henkilöstön mitoitusta koskevista säännöksistä lähtien 
päätelty, että osa-aikainen varhaiskasvatus kestäisi päivittäin enintään 
viisi tuntia ja sen ylittävä varhaiskasvatus olisi kokoaikaista varhaiskas-
vatusta.  Henkilöstön mitoitus määritellään säännöksissä eri tavoin 
enintään 5 tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa oleville ja enemmän 
kuin 5 tuntia varhaiskasvatuksessa oleville kolme vuotta täyttäneille 
lapsille. Helsingissä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa osa-aikainen 
varhaiskasvatus määritellään yhdenmukaisesti tämän kanssa siten, et-
tä osa-aikaisuuden keston raja on 5 tuntia päivässä eli 25 tuntia viikos-
sa.

Helsingin yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajille on tehty ky-
sely siitä, vaikuttaisiko heidän toimintaansa kuntalisän viikottaista vä-
himmäishoitoaikaa koskevan ehdon muuttaminen nykyisestä 20 h-
ehdosta 25 h -ehtoon. Pieni osa kyselyyn vastanneista palveluntuotta-
jista eli 5 palveluntuottajaa (5/47) on esittänyt nyt esitettävään muutok-
seen liittyviä vaikutuksia. Lapsia, joiden viikottainen varhaiskasvatusai-
ka tällä hetkellä on yli 20 tuntia, mutta enintään 25 tuntia, on todennä-
köisesti hyvin vähän yksityisessä varhaiskasvatuksessa Helsingissä. 
Tarkkaa tietoa näiden lasten määrästä ei ole koottu.

Lapsen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on laintasoisesti rajattu 
20 viikkotuntiin 31.7.2020 saakka ja 1.8.2020 alkaen palautuu lainta-
soisesti lapsen kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus. Lainsäädäntöai-
neistosta käy ilmi, että osa-aikaisen varhaiskasvatuksen keston rajana 
on tulkittu olevan 25 viikkotuntia. Myös Helsingin kunnallisessa var-
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haiskasvatuksessa osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kesto rajautuu 25 
viikkotuntiin. Edellä kerrottujen syiden johdosta on perusteltua, että yk-
sityisen hoidon tuen Helsinki-lisän ehdoissa osa-aikaisuuden keston ra-
ja muutetaan 25 viikkotuntiin 1.8.2020 alkaen. Vähimmäistuntimäärän 
muuttaminen esitetyin tavoin on välttämätöntä myös, jotta Kansanelä-
kelaitos voi maksaa yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisät ehtojen muu-
toin pysyessä ennallaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Vastaus Kela

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkieliset palvelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 13 (108)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
05.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

§ 104
Adoptiolapsen Helsinki-lisän muuttaminen

HEL 2020-004040 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että adoptiolapsen Helsinki-
lisää (kuntalisä) koskevaa sosiaalilautakunnan päätöstä 20.11.2012 § 
377 muutetaan siten, että Helsinki-lisää maksetaan 134,55 euroa kuu-
kaudessa 2 vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä adoptiolapsesta siihen 
saakka, kun lapsesta maksetaan Kansaneläkelaitoksen toimesta koti-
hoidon tukea. Helsinki-lisän maksu lopetetaan, kun adoptiolapsi aloittaa 
perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa. Helsin-
ki-lisä myönnetään takautuvasti siitä lukien, kun adoptiolapsi on täyttä-
nyt 2 vuotta, mikäli oikeus kotihoidon tukeen on ollut olemassa siitä al-
kaen. 

Helsinki-lisä maksetaan hakemuksesta huoltajalle, joka lasta pääasial-
lisesti hoitaa. Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan kotihoidon tuen muu-
toksista tai lakkaamisesta kunnalle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki maksaa sosiaalilautakunnan päätöksen 20.11.2012 § 377 no-
jalla yli 3-vuotiaasta adoptiolapsesta  kotihoidon tuen Helsinki-lisää 
(kuntalisä) 134,55 euroa kuukaudessa. Tätä Helsinki-lisää haetaan 
Helsingin kaupungilta hakemuksella, kaupunki tekee sitä koskevan 
päätöksen ja maksaa lisän. 
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Adoptiolapsesta maksetaan lakisääteistä kotihoidon tukea siihen asti, 
kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, mut-
ta enintään siihen saakka, kun lapsi aloittaa perusopetuksessa (laki 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 3 §). Se, minkä ikäisenä 
adoptiolapsella on oikeus kotihoidon tukeen, on siten kiinni siitä, minkä 
ikäisenä lapsi on tullut adoptiovanhemmalle. Muiden lasten kuin adop-
tiolasten osalta oikeus kotihoidon tukeen määräytyy lain mukaan eri ta-
voin kuin adoptiolasten osalta. Muille kuin adoptiolapsille kotihoidon tu-
kea maksetaan lain mukaan, jos perheeseen kuuluu vähintään yksi ko-
tihoidon tukeen oikeuttava alle kolmevuotias lapsi. 

Jos adoptiolapsi on 2-3-vuotias, kun lapsesta maksetaan kotihoidon tu-
kea, ei adoptiolapsi saa tällä hetkellä lainkaan Helsinki-lisää, mutta jos 
lapsi on yli 3-vuotias, hänestä maksetaan Helsinki-lisää. Alle 2-
vuotiaasta adoptiolapsesta maksetaan kotihoidon tuen ns. yleistä Hel-
sinki-lisää. Adoptiolapset ovat siten tällä hetkellä keskenään eriarvoi-
sessa asemassa. Erillisestä adoptiolapsen Helsinki-lisästä on aikanaan 
päätetty, koska on ollut tarkoitus turvata, että adoptiolapset iästä riip-
pumatta saavat Helsinki-lisän koko sen ajan, jolloin heille maksetaan 
kotihoidon tukea lain mukaan.

Tarve muuttaa adoptiolapsen kuntalisää koskevaa sosiaalilautakunnan 
päätöstä on syntynyt sen jälkeen, kun kotihoidon tuen ns. yleinen Hel-
sinki-lisä poistui muilta 2-3-vuotiailta lapsilta kuin adoptiolapsilta. Tuon 
muutoksen yhteydessä edellä mainittua sosiaalilautakunnan päätöstä 
ei muutettu eikä sitä kumottu. Kuntalisän ehtoihin esitetään myös joitain 
täsmennyksiä liittyen kuntalisän kestoon ja hakemiseen.

Helsinki-lisä myönnetään hakemuksesta takautuvasti siitä lukien, kun 
adoptiolapsi on täyttänyt 2 vuotta, mikäli oikeus kotihoidon tukeen on 
ollut olemassa siitä alkaen. Kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä 
on, että lapsi ei osallistu kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen ja 
että lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa (laki lasten kotihoidon ja yksi-
tyisen hoidon tuesta 3 § 1 momentti).

Adoptiolapsen huoltaja on velvollinen ilmoittamaan kotihoidon tuen 
muutoksista tai lakkaamisesta kunnalle. Jos ilmoitusvelvollisuus laimin-
lyödään, kuntalisä voidaan periä takaisin siten kuin laissa kotihoidon ja 
yksityisen hoidon tuen 21 §:ssä säädetään. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499
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eeva.tiihonen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 sosiaalilautakunnan päätös 20.11.2012 § 377

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkieliset palvelut
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§ 105
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys hallintosäännön muutta-
miseksi

HEL 2020-000635 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan 
1.8.2020 lukien seuraavasti:

Hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia muutetaan si-
ten, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus sekä 
perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat kumpikin osaltaan 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja esiopetuksesta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 
kohta kuuluvat seuraavasti:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonai-
suuteen:

1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huo-
lehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, osaltaan esiopetuksesta, 
osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoi-
minnasta.

2 Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä 
perusopetuksesta ja osaltaan muusta perusopetuslain mukaisesta toi-
minnasta. 

Hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialajohtajan erityistä toimivaltaa muutetaan siten, että moment-
tiin lisätään kohta 8, jonka mukaan toimialajohtaja tai hänen määrää-
mänsä ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Vas-
taavasti toimivalta oppilaaksi ottamisesta poistetaan hallintosäännön 15 
luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdasta varhaiskasvatusjohtajan toimival-
lasta.  

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 4 §:n 1 momentin 8 kohta 
ja 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta kuuluvat seuraavasti:

4 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan erityinen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei toimialajoh-
taja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, toimialajohtaja
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8 ottaa oppilaat koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskas-
vatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskas-
vatusjohtaja

1 ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa 1.-2.-
luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille, sisältäen kehitysvammaisille ja 
autistisille koululaisille järjestettävän toiminnan. Iltapäivätoimintaa yksi-
tyisten palveluntuottajien järjestämänä avustettavana toimintana anta-
vat järjestöt, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat kouluissa tai 
koulun lähellä olevissa tiloissa. 

Leikkipuistot järjestävät avointa iltapäivätoimintaa koululaisille, joka ei 
ole perusopetuslain mukaista toimintaa. Syksystä 2020 lukien leikki-
puistoissa järjestetään myös koululaisten iltapäivätoimintaa perusope-
tuslain mukaisena toimintana.

Perusopetuslain mukaista aamupäivätoimintaa järjestetään kaupungin 
peruskouluissa tai koulujen lähellä olevissa leikkipuistoissa.

Vuoden 2019 toteuman mukaan perusopetuslain mukaisessa kaupun-
gin järjestämässä iltapäivätoiminnassa oli oppilaita 1 020, muiden jär-
jestämässä avustettavassa iltapäivätoiminnassa oli oppilaita 6 240 se-
kä kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminnassa 
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oli oppilaita 350. Koululaisten aamupäivätoiminnassa oli 2 500 ja leikki-
puistojen iltapäivätoiminnassa 3 280 koululaista.

Kaupungin järjestämästä kouluissa toteutettavasta aamu- ja iltapäivä-
toiminnasta huolehtii perusopetuksen palvelukokonaisuus lukuun otta-
matta kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoimintaa. 

Yksityisten palveluntuottajien järjestämästä avustettavasta iltapäivätoi-
minnasta sekä kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivä-
toiminnasta huolehtii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukoko-
naisuus. Lisäksi palvelukokonaisuus huolehtii leikkipuistoissa järjestet-
tävästä perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä 
avoimesta iltapäivätoiminnasta, joka ei ole perusopetuslain mukaista 
toimintaa.

Ruotsinkielinen palvelukokonaisuus huolehtii ruotsinkielisestä peruso-
petuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Koululaisten ottamisesta perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäi-
vätoimintaan tehdään hallintopäätökset. Leikkipuistojen avoimessa 
koululaisten iltapäivätoiminnassa ei tehdä ottamisesta hallintopäätök-
siä, koska kyseessä avoin toiminta, eikä myöskään perusopetuslain 
mukainen toiminta. 

Hallintosäännön muuttaminen

Kaupungin järjestämän aamu- ja iltapäivätoiminnnan suunnittelun ja 
valvonnan toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista, että toiminnan joh-
to on siinä palvelukokonaisuudessa, jossa palvelu annetaan. Esimies-
rakenne on myös selkeästi palvelukokonaisuudessa. Toiminnan mää-
rärahat ovat myös siinä palvelukokonaisuudessa, jossa toiminta järjes-
tetään.

Toiminnan järjestämisen tulee tapahtua asiakas- eikä kaupunkilähtöi-
sesti, jolloin toiminnan johdon tulee olla siinä palvelukokonaisuudessa, 
jossa palvelun asiakasrajapinta on.

Voimassa olevan hallintosäännön 4 luvun 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 koh-
ta kuuluu seuraavasti: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jakautuu neljään palvelukokonai-
suuteen:

1 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus, joka huo-
lehtii suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, koulu-
laisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja leikkipuistotoiminnasta.
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2 Perusopetuksen palvelukokonaisuus, joka huolehtii suomenkielisestä 
perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta toiminnasta 
lukuun ottamatta esiopetusta ja perusopetuslain mukaista aamu- ja il-
tapäivätoimintaa.

Tarkoituksena on siirtää kehitysvammaisten ja autististen koululaisten 
iltapäivätoiminnasta huolehtiminen perusopetuksen palvelukokonaisuu-
teen 1.8.2020 lukien. Muutosta tukee se, että toiminnan johto, henkilös-
tö ja valvonta on siinä palvelukokonaisuudessa, jossa palvelu annetaan 
ja asiakaspalvelu toteutuu. Tämä toiminnallinen muutos ja edellä kuvat-
tu aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen toimialalla edellyttävät, et-
tä hallintosääntöä muutetaan vastaamaan muutosta ja tosiasiallista 
toimintaa siten, että sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelu-
kokonaisuus että perusopetuksen palvelukokonaisuus huolehtivat osal-
taan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä toimialalla. Samalla 
mahdollistetaan hallintosäännön muutoksella esiopetuksen järjestämi-
nen kummassakin palvelukokonaisuudessa.

Voimassa olevan hallintosäännön 15 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta 
kuuluu seuraavasti:  

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskas-
vatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskas-
vatusjohtaja

1 ottaa lapset varhaiskasvatukseen sekä oppilaat esiopetukseen ja 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen, ruotsinkielistä aamu- ja iltapäi-
vätoimintaa lukuun ottamatta, tulee jatkossakin olla delegoitu yhdelle 
viranhaltijalle menettelyn keskitetyn koordinoinnin ja laadun turvaami-
seksi. Muutoksen myötä toimialajohtaja voi delegoida kahden palvelu-
kokonaisuuden aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen yhdelle viranhal-
tijalle.

Asia on käsitelty yhteistoiminnallisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 106
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla vi-
ranhaltijoille

HEL 2020-000087 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa viranhalti-
joille seuraavasti:

1. Seuraavat viranhaltijat päättävät toimialan irtaimen omaisuuden luo-
vuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden ar-
vo on enintään

toimialajohtaja 50 000 euroa
palvelukokonaisuuden johtaja 10 000 euroa
hallintojohtaja 10 000 euroa.

2. Palvelukokonaisuuden johtaja päättää oman palvelukokonaisuuten-
sa osalta

- huonetilojen vuokralle ottamisesta kaupunkiympäristön toimialan kaut-
ta
- tuntiperusteisesta tai kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottami-
sesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 
euroa.

3. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaista 
ratkaisuvaltaa asiakirjan antamisessa käyttää palvelukokonaisuuden 
johtaja oman palvelukokonaisuutensa osalta ja hallintojohtaja hallintoja 
tukipalveluiden osalta.

Mikäli asia koskee useampaa kuin yhtä yllä mainituista, käyttää ratkai-
suvaltaa toimialajohtaja.

4. Asiakasmaksupäällikkö päättää perusopetuslain mukaisen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämi-
sestä kulloinkin voimassa olevien maksuvapautusperusteiden mukai-
sesti.

5. Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston rehtori ja ruot-
sinkielisen työväenopiston rehtori päättävät kurssimaksun alentamises-
ta tai perimättä jättämisestä oman opistonsa osalta kulloinkin voimassa 
olevien maksuvapautusperusteiden mukaisesti.

6. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta
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6.1 Suomen- ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuk-
sen valvontaviranomaisena toimii kaupunkitasoisesti

yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö, joka

- suorittaa varhaiskasvatuslain 44 §:n ja 55 §:n mukaisen tarkastus-
käynnin yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksen toimipaikassa

- päättää yksityisen palveluntuottajan osalta varhaiskasvatuslain 44 §:n 
mukaisten varhaiskasvatukselle asetettujen vaatimusten täyttymisestä

- antaa varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaisen huomautuksen yksityisen 
varhaiskasvatuksen järjestäjälle tai yksityisen palvelujentuottajan toi-
minnasta vastaavalle vastuuhenkilölle vastaisen toiminnan varalle

- antaa varhaiskasvatuslain 58 §:n mukaisen määräyksen puutteiden 
korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta yksityiselle palveluntuotta-
jalle, kun määräyksen tehosteena ei ole hallintopakkoa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa edellä mainitun määräyksen, 
kun määräyksen tehosteena on hallintopakko.

yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun palveluvastaava, joka

- suorittaa varhaiskasvatuslain 44 §:n ja 55 §:n mukaisen tarkastus-
käynnin varhaiskasvatuksen toimipaikassa

6.2 Ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomai-
sena toimii ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö/ chef för små-
barnspedagogiken, joka

- suorittaa varhaiskasvatuslain 44 §:n ja 55 §:n mukaisen tarkastus-
käynnin yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksen toimipaikassa

- päättää yksityisen palveluntuottajan osalta varhaiskasvatuslain 44 §:n 
mukaisten varhaiskasvatukselle asetettujen vaatimusten täyttymisestä

- antaa varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaisen huomautuksen yksityisen 
varhaiskasvatuksen järjestäjälle tai yksityisen palvelujentuottajan toi-
minnasta vastaavalle vastuuhenkilölle vastaisen toiminnan varalle

- antaa varhaiskasvatuslain 58 §:n mukaisen määräyksen puutteiden 
korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta yksityiselle palveluntuotta-
jalle, kun määräyksen tehosteena ei ole hallintopakkoa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa edellä mainitun määräyksen, 
kun määräyksen tehosteena on hallintopakko.
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7. Hallintopäällikkö päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoi-
toa koskevan edun myöntämisestä, kun edun määrä on enintään 5 000 
euroa.

8. Hallintopäällikkö päättää 1.1.2019 lukien perusopetuslain mukaisen 
koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajien sopimusten hyväk-
symisestä lautakunnan vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesti 
sekä palveluntuottajakohtaisista avustusten maksatuksista.

9. Varhaiskasvatusjohtaja ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden joh-
taja päättävät kumpikin oman palvelukokonaisuutensa osalta korvauk-
sista, jotka peritään ulkokuntalaisen kotikunnalta ulkokuntalaisen käyt-
täessä Helsingin kaupungin varhaiskasvatuspalveluja.

Korvaukset päätetään kirjanpitotietojen pohjalta laskettujen todellisten 
kustannusten mukaisesti.

10. Palvelukokonaisuuden johtaja päättää viranhaltijat, jotka palveluko-
konaisuuden osalta edustavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa 
alaikäisten henkilöiden rikosasioiden sovitteluissa, sopivat sovitteluso-
pimuksen ehdoista sekä vahingonkorvauksesta ja työkorvauksesta 5 
000 euroon saakka.

11. Ammatillisen koulutuksen päällikkö, joka toimii Stadin ammattiopis-
ton ja Stadin aikuisopiston johtavana rehtorina, päättää opiskelijan kor-
keintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta. 

Tämä päätös kumoaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen 
8.12.2018 (§ 279).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aluksi
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Tällä esityksellä muutetaan voimassa olevaa lautakunnan delegointeja 
koskevaa päätöstä 8.12.2019 (§ 279) muuttamalla päätösehdotuksen 
kohdan 6. yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan delegointia. Koh-
taa selkeytetään varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaisen huomautuksen 
antamisen osalta.  

1. Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty toimialalautakunta päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omai-
suuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 (§ 661) vahvistaa kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 koh-
dassa määritellyn yleistoimivallan siten, että toimialalautakunta tai sen 
määräämä päättää toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lu-
kuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden arvo on enintään 
50 000 euroa.

Irtaimena omaisuutena luovutetaan muun muassa käytöstä poistettua 
kalustoa ja muita vastaavia hyödykkeitä.

2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai 
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottami-
sesta.

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 (§ 661), että toimialalautakunta tai 
sen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai kausiluonteisesta huoneti-
lojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo 
on enintään 100 000 euroa.

Toimialan varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapahtuu keski-
tetysti kaupunkiympäristön toimialan kautta, jolloin esityksessä palvelu-
kokonaisuuden johtaja päättää vuokralle ottamisesta sisäisessä vuok-
rauksessa oman palvelukokonaisuutensa osalta.

Lisäksi palvelukokonaisuuden johtajalle esitetään siirrettäväksi toimival-
taa tuntiperusteisessa tai kausiluonteisessa vuokrauksessa oman pal-
velukokonaisuutensa osalta. Vuokraustarvetta voi esiintyä muun muas-
sa perusopetuksessa tilapäisen lisätilan tarpeena.

3. Asiakirjan antamisesta päättäminen
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Hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimielin voi siirtää viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan 
antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa 
asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut 
taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muu-
ten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laa-
timana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen anta-
man toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana 
asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten 
sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.

4. Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmak-
susta vapauttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

On tarkoituksenmukaista, että kaikki aamu- ja iltapäivätoiminnan asia-
kasmaksuvapautuksiin liittyvä hakemuksien käsittely keskitetään asia-
kasmaksupäällikölle, joka vastaa myös lakisääteisten varhaiskasva-
tusmaksujen asiakasmaksuvapautuksista.

5. Suomen- ja ruotsinkielisen työväenopiston kurssimaksun alentami-
nen tai perimättä jättäminen

Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

Kurssimaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättäminen on 
tarkoituksenmukaisinta olla työväenopiston rehtorina toimivalla henki-
löllä.

6. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhal-
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tija päättää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille säädetyistä 
tehtävistä sekä kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen valvontateh-
tävistä.

Yksityisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jonka 
yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama lii-
keyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoitta-
malla. Yksityinen palveluntuottaja vastaa siitä, että sopimuksen tai hal-
lintopäätöksen perusteella asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus 
täyttää sille asetetut vaatimukset.

Yksityisen lasten varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuslain 52 §:n 
mukaisia valvontaviranomaisia ovat yksityisen palveluntuottajan järjes-
tämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto, So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta tai sen määräämä viranhaltija.

Lautakunnan ja viranhaltijoiden välisen toimivaltajaon järjestämiseksi 
on tarkoituksenmukaista, että lautakunnan toimivaltaa siirretään viran-
haltijoille tarkastuskäyntien, huomautuksen antamisen ja yksityisen 
palveluntuottajan edellytysten täyttymisen osalta.

Hallintopakolla tarkoitetaan viranomaisen määräyksen tehosteena käyt-
tämää pakkoa sitä kohtaan, joka ei noudata lakia tai sen nojalla annet-
tuja määräyksiä. Se on hallinnollinen keino velvoitetun pakottamiseksi 
tekemään jotain tai olemaan tekemättä jotain. Toiminta voidaan kes-
keyttää tai kieltää. Määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko 
tai uhka, että toiminta keskeytetään tai kielletään. Hallintopakon käyt-
täminen on vain lautakunnan toimivallassa.

7. Oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myön-
täminen

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koske-
van edun myöntämisestä.

Hallintopäällikkö päättää vahingonkorvauksesta (Taj 21.5.2017 § 23) 
enintään 5 000 euroon asti Stadin ammatti- ja aikuisopistoa lukuun ot-
tamatta, joten on tarkoituksenmukaista, että hän päättää myös oppilai-
den ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntämisestä 
koko toimialan osalta.

8. Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustukset
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Hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla 
toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista se-
kä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja 
muun saatavan suorittamisesta. 

Lautakunta päättää vuosittain perusopetuslain mukaisen iltapäivätoi-
minnan avustusperusteiden mukaiset palveluntuottajakohtaiset lasken-
nalliset euromäärät.  Samalla lautakunta on päättänyt viranhaltijan, joka 
päättää palveluntuottajien sopimusten hyväksymisestä lautakunnan 
vahvistamien avustusperiaatteiden mukaisesti sekä avustusten maksa-
tuksista. On tarkoituksenmukaista, että toimivalta tältä osin siirretään 
viranhaltijalle toistaiseksi. 

9. Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimi-
vallasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

Toimiala antaa ulkokuntalaisille mm. päiväkotihoidon, perhepäivähoi-
don ja vammaisten koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan palveluja. 
Esiopetuksesta ei peritä korvausta, mutta sen lisäksi annettavasta var-
haiskasvatuksesta peritään korvaus.

10. Hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauk-
sista sekä vapautuksesta toimialallekohdistettavan maksun, korvauk-
sen ja muun saatavan suorittamisesta.

Kaupunginlakimies antoi 13.9.2017 (§ 125) alaikäisten rikosasioiden 
sovittelua koskevan toimintaohjeen.

Sovittelulla on havaittu olevan useita myönteisiä vaikutuksia, joten sen 
käyttäminen mahdollisuuksien mukaan on perusteltua. Sovittelu vähen-
tää uusintarikollisuutta ja syrjäytymistä. Lisäksi se edistää kansalaisten 
osallisuutta ja parantaa yhteiskuntarauhaa. Erityisesti nuorille rikoksen-
tekijöille sovittelu on hyvä ja toimiva keino ennaltaehkäistä mahdollisia 
tulevia rikoksia. Toimivallan siirtäminen turvaa sovittelun joustavan to-
teutumisen alaikäisten rikosasioiden sovittelun osalta.

11. Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston opiskelijan määräai-
kainen erottaminen
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Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää muista koulutuksen järjestäjille säädetyistä tehtävis-
tä sekä hyväksyy perusteet, joiden mukaan muu viranomainen päättää 
mainituista asioista.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 luvun 93 §:n 1 momentin 
mukaan määräaikaisesta erottamisesta päättää koulutuksen järjestäjän 
asettama monijäseninen toimielin. Samassa kohdassa säädetään li-
säksi, että korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottami-
sesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.

Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta päättää täällä hetkellä am-
matillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimintakunta. Korkeintaan kol-
men kuukauden määräaikaisesta erottamisesta päättäminen on tarkoi-
tuksenmukaista siirtää ammatillisen koulutuksen päällikölle, joka toimii 
Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston johtavana rehtorina. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 107
Uimahalli- ja muiden ryhmäkuljetusten hankinta oppilaskäyttöön 
lukuvuosille 2020-2022

HEL 2020-003344 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että uimahalli- ja muut ryhmäkuljetukset oppilaskäyttöön ajalle 
1.8.2020 – 31.7.2022 hankitaan Ventoniemi Oy:ltä, jonka tarjouksen 
lautakunta hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen ja 
päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja 
tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 700 000 euroa sisäl-
täen kaksi yhden vuoden (1+1) optiokauden mahdollisuutta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_17.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 16.3.2020 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-003344 Uimahalli- ja muiden 
ryhmäkuljetusten hankinta oppilaskäyttöön lukuvuosille 2020-2022. 
Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 18.3.2020 sähköisessä HIL-
MA ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 16.4.2020 kello 12.00. Määräaikaan mennessä 
saapui kuusi (6) tarjousta: Aurinkobussit Oy, Bus Travel Oy Reissu 
Ruoti, Busmo Oy, Nurmijärven Linja Oy, Taksiväylä Oy ja Ventoniemi 
Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska osiin jakaminen vai-
keuttaisi teknisesti palvelun toteuttamista.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajien soveltuvuudelle 
asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. 

Tarjouksen jättäneellä Bus Travel Oy Reissu Ruotilla ei ollut tarjous-
pyynnön kohdassa 'Muut ehdot' edellytettyjä henkilöstökuljetuspalvelu-
jen referenssejä (väh. 3 kpl) viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Tar-
joajan ilmoittamat referenssit olivat yli kolme vuotta vanhoja. Näin ollen 
Bus Travel Oy Reissu Ruoti ei täytä kyseistä vaatimusta ja tarjoaja tu-
lee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättö-
män kohtelun takia.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjouskil-
pailun voittaneen tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteel-
la.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Saapuneet tarjoukset olivat 
tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien palvelujen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta (pisteytys).

Tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” mukaan hinnan 
maksimipisteet olivat 80 pistettä ja laadun maksimipisteet 20 pistettä. 
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Laadun osalta tarjoajan oli mahdollista saada laatupisteitä, jos se sitou-
tui palvelun toteutuksessa kuljettajakohtaiseen ajotavan seurantajärjes-
telmään (10p) ja käyttämään kuljetuksissa vain biopolttoainetta (10p).

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän 
päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Ventoniemi 
Oy.

Sopimuksen tekeminen

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen 
katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_17.4.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi
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Kasvatus ja koulutus
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§ 108
Eräiden Helsingin kaupungin koulujen, päiväkotien ja Stadin am-
mattiopiston toimipisteiden siivous- ja ruokapalvelujen hankinta 
ajalle 1.8.2020 - 31.7.2023

HEL 2020-001978 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että eräiden Helsingin kaupungin koulujen, päiväkotien ja Stadin 
ammattiopiston toimipisteiden siivous- ja ruokapalvelujen hankinta ajal-
le 1.8.2020 - 31.7.2023 hankitaan seuraavasti:

 Siivouspalvelut, ryhmä 1: Palmia Oy (FI26537623)
 Siivouspalvelut, ryhmä 2: SOL Palvelut Oy (21602991)
 Siivouspalvelut, ryhmä 3: SOL Palvelut Oy (21602991)
 Ruoka- ja siivouspalvelut, ryhmä 4: Compass Group FS Finland Oy 

(0873697-9)
 Ruokapalvelu, ryhmä 5: Päätetään myöhemmin erikseen, koska 

määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjousta. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja 
päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja 
tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton hankintahinta on n. 4 870 000 eu-
roa, alv. 0 %, sisältäen option.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viljami Packalen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

viljami.packalen(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko (ryhmät 1-3)
2 Laadun sanalliset perustelut (ryhmät 1-3)
3 Kohteet ryhmittäin

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 27.2.2020 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-006152. Ruoka-, siivous- ja käyt-
täjäpalveluiden hankinta ajalla 1.1.2020 - 31.12.2022 hankinta on to-
teutettu avoimella menettelyllä. Tarjouspyynnössä määritellyt kohteet 
tuli kilpailuttaa, koska kohteiden sopimuskausi on päättymässä 
31.7.2020. Kohteet on aiemmin kilpailutettu vuonna 2014.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 28.2.2019 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. 

Kilpailutettavat kohteet esiteltiin palveluntarjoajille ajalla 10.3.-
12.3.2020. Tarjouksen jättäminen edellytti kohteisiin tutustumista. 

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 31.3.2020 klo 12.00. Määräai-
kaan mennessä saapui 10 tarjousta: Compass Group FS Finland Oy 
(0873697-9), ISS Palvelut Oy (0906333-1), KNK Palvelut Oy 
(FI28322036), Lassila Tikanoja Oyj (1680140-0), Palmia Oy 
(FI26537623), Puhdas Unelma Oy (FI25582721), RTK-Palvelu Oy 
(FI26593238), Siskon Siivous Oy (FI09779129), SMC Palvelut Oy 
(2510087-6) ja SOL Palvelut Oy (21602991). 

Tarjoukset jakautuivat kohderyhmittäinen seuraavasti:

- Siivouspalvelut, ryhmä 1 

ISS Palvelut Oy (0906333-1) 

Lassila Tikanoja Oyj (1680140-0) 

Palmia Oy (FI26537623) 
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Puhdas Unelma Oy (FI25582721) 

RTK-Palvelu Oy (FI26593238) 

Siskon Siivous Oy (FI09779129) 

SOL Palvelut Oy (21602991) 

  

- Siivouspalvelut, ryhmä 2 

ISS Palvelut Oy (0906333-1) 

KNK Palvelut Oy (FI28322036) 

Lassila Tikanoja Oyj (1680140-0) 

Palmia Oy (FI26537623) 

Puhdas Unelma Oy (FI25582721) 

RTK-Palvelu Oy (FI26593238) 

Siskon Siivous Oy (FI09779129) 

SMC Palvelut Oy (2510087-6) 

SOL Palvelut Oy (21602991) 

  

- Siivouspalvelut, ryhmä 3 

ISS Palvelut Oy (0906333-1) 

Lassila Tikanoja Oyj (1680140-0) 

Palmia Oy (FI26537623) 

Puhdas Unelma Oy (FI25582721) 

RTK-Palvelu Oy (FI26593238) 

SMC Palvelut Oy (2510087-6) 

SOL Palvelut Oy (21602991) 

  

- Ruoka- ja siivouspalvelut, ryhmä 4 
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Compass Group FS Finland Oy (0873697-9) 

- Ruokapalvelu, ryhmä 5 

Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjousta. 

  

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot, on esitetty tarjoajan soveltu-
vuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. 

Tarjoajien henkilöstön soveltuvuus koulutuksen ja osaamisen osalta 
tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjouspyynnön mu-
kaisesti.

Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Tarjotut palvelut täyttivät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaa-
timukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousvertailuun valittiin kaikki tarjouksen jättäneet tarjoajat.

Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdan Hankinnan kohteen kriteerit mukaan tarjousten 
vertailu tehtiin seuraavasti:

- Siivouspalvelut, ryhmät 1 -3

Hinnan painoarvo on 70 pistettä ja laadun painoarvo max. 30 pistettä. 
Laatuarviointi tehtiin seuraavasti:

1. Miten varmistatte haltuunotossa laadullisesti ja toiminnallisesti hyvän 
asiakaskokemuksen toimipisteissä. Mitkä tekijät toiminnassanne vaikut-
tavat siihen, että haltuunotto onnistuu palvelukuvauksen ja sopimuksen 
mukaisesti?  Tilaaja kiinnittää huomiota mm. haltuunoton onnistumi-
seen, asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitämiseen, toimipistekohtaisten 
avainasioiden varmistamiseen sekä ennen starttia tehtäviin ennakoiviin 
toimenpiteisiin, sekä startin aikaiseen laadunvarmistukseen. Enintään 
20 pistettä.
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2. Miten varmistatte toiminnan tasalaatuisuuden kokonaisvaltaisesti lu-
kuvuoden ja sopimuskauden aikana palvelun johtamisen ja yhteistyön 
näkökulmasta ja päivittäisen laaduntuottamisen näkökulmasta? Tilaaja 
kiinnittää huomiota mm. laadunvarmistusmenettelyihin, tilojen päivittäi-
sen siivoustason ylläpitämiseen/kehittämiseen, laatupoikkeamien kor-
jaamiseen sekä reagointinopeuteen sekä sijaisjärjestelyjen aikaiseen 
laadunvarmistamiseen ja resursointiin ja yhteistyöhön loppuasiakkaan 
kanssa, sekä miten toimintaympäristö huomioidaan henkilöstön pereh-
dyttämis- ja koulutussuunnitelmassa, ja miten siivousteknologian kehit-
tyminen ja innovaatiot näkyvät toimintaympäristössä sopimuskauden 
aikana. Enintään 10 pistettä.

Hinta- ja laatuvertailut perusteluineen ovat tämän päätöksen liitteinä.

- Ruoka- ja siivouspalveluissa (ryhmä 4) ei varsinaista tarjousten vertai-
lua tehty, koska määräaikaan mennessä saapui vain yksi tarjous.

Vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekivät seu-
raavat tarjoajat:

 Siivouspalvelut: Palmia Oy (ryhmä 1) ja SOL Palvelut Oy (ryhmät 2 
ja 3).

 Ruoka- ja siivouspalvelut: Compass Group FS Finland Oy (ryhmä 
4).

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia kriteereitä vä-
himmäisvaatimuksissa. Lisäksi ruokapalveluiden laatukriteereissä on 
pyydetty tarjoajien selvitys Hiilineutraali Helsinki 2035 –ohjelman toteut-
tamisesta.

Sosiaalisena kriteerinä on käytetty työllistämisvelvoitetta.

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. 

Sopimusta voidaan jatkaa 1 +1 vuoden mahdollisella optiokaudella. Ti-
laaja päättää ennen sopimuskauden päättymistä option käyttöönotosta. 

Ruoka- ja siivouspalveluiden ryhmään 4 liittyy yhden yhdistelmätyönte-
kijän liikkeenluovutus kohteessa Daghemmet Landbo.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettaval-
la sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua tiedoksiannosta.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
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set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viljami Packalen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

viljami.packalen(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko (ryhmät 1-3)
2 Laadun sanalliset perustelut (ryhmät 1-3)
3 Kohteet ryhmittäin

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Hankintapalvelut
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§ 109
Perussiivoukseen liittyvien töiden hankinta

HEL 2019-011868 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että perussiivoukseen liittyvien töiden puitejärjestelyyn ajalle 
01.06.2020 - 31.05.2022 valitaan seuraavat palveluntuottajat:

 Osa-alue 1: Lattioiden perussiivous, ikkunoiden puhdistus ja yläpö-
lyjen poisto (päiväkodit)

1. Ikkunahuolto Oy Karttunen (08855548)
2. TAF -Clean Oy (27473553)
3. Beretta Palvelut Oy (18084484)
4. Benoa Palvelut Oy (28353561)
5. Services Netto (21573596)

 Osa-alue 2: Erikoisikkunoiden ja välilasipintojen puhdistus sekä ylä-
pölyjen poisto (koulut, oppilaitokset, ammattiopistot ja hallintoraken-
nukset)

1. Taf -Clean Oy (27473553)
2. Ikkunahuolto Oy Karttunen (08855548)
3. Benoa Palvelut Oy (28353561)
4. Beretta Palvelut Oy (18084484
5. Kiinteistösiivous Metsänen Oy (16409345)

Osa-alue 3: Sisäilmairtaimiston siivous (koulut, oppilaitokset, ammat-
tiopistot ja päiväkodit) 

1. TAF -Clean Oy (27473553)
2. Poistoa Oy (25481787)
3. Services Netto (21573596)
4. Beretta Palvelut Oy (18084484)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja 
päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja 
tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton hankintahinta on n. 9 000 000 eu-
roa, alv. 0 %, sisältäen option.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viljami Packalen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

viljami.packalen(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Arvonnan muistio (osa-alue 3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 13.3.2020 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-011868. Perussiivouksen liitty-
vien töiden hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 13.3.2020 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. 

Kilpailutettavat mallikohteet esiteltiin palveluntarjoajille ajalla 23.3.-
26.3.2020. 

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 15.4.2020 klo 12.00. Määräai-
kaan mennessä saapui 7 tarjousta: Benoa Palvelut Oy, Beretta Palve-
lut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttunen, Kiinteistösiivous Metsänen Oy, 
Poistoa Oy, Services Netto ja TAF –Clean Oy.

Tarjoukset jakautuivat kohderyhmittäinen seuraavasti:
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- Osa-alue 1: Lattioiden perussiivous, ikkunoiden puhdistus ja yläpöly-
jen poisto (päiväkodit): Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikku-
nahuolto Oy Karttunen, Kiinteistösiivous Metsänen Oy, Services Netto 
ja TAF –Clean Oy.

- Osa-alue 2: Erikoisikkunoiden ja välilasipintojen puhdistus sekä yläpö-
lyjen poisto (koulut, oppilaitokset, ammattiopistot ja hallintorakennuk-
set): Benoa Palvelut Oy, Beretta Palvelut Oy, Ikkunahuolto Oy Karttu-
nen, Kiinteistösiivous Metsänen Oy, Services Netto ja TAF –Clean Oy. 

- Osa-alue 3: Sisäilmairtaimiston siivous (koulut, oppilaitokset, ammat-
tiopistot ja päiväkodit: Beretta Palvelut Oy, Poistoa Oy, Services Netto 
ja TAF –Clean Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot, on esitetty tarjoajan soveltu-
vuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. 

Tarjoajien henkilöstön soveltuvuus koulutuksen ja osaamisen osalta 
tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjouspyynnön mu-
kaisesti.

Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Tarjousten vertailu

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena käytettiin halvin-
ta hintaa, koska laatutekijät oli huomioitu tarjouspyynnön vähimmäis-
vaatimuksissa ja tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvaukses-
sa. 

Vertailu tehtiin osa-alueittain mallikohteiden perusteella tarjouspyynnön 
kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" mukaisesti. Kullekin osa-alueelle 
valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.

Osa-alueet 1 ja 2

Tehdyn vertailun mukaan tarjoajat asettuivat seuraavaan järjestykseen 
halvimman hinnan perusteella (osa-alueen hinta yhteensä):

Osa-alue 1: 

1. Ikkunahuolto Oy Karttunen (2 740 €)
2. TAF -Clean Oy (3 490 €)
3. Beretta Palvelut Oy (5 365 €)
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4. Benoa Palvelut Oy (5 700 €)
5. Services Netto (6 680 €)
6. Kiinteistösiivous Metsänen Oy (12 140 €)

Osa-alue 2:     

1. Taf -Clean Oy (16 530 €)
2. Ikkunahuolto Oy Karttunen (17 050 €)
3. Benoa Palvelut Oy (39 500 €)
4. Beretta Palvelut Oy (40 740 €)
5. Kiinteistösiivous Metsänen Oy (54 050 €)
6. Services Netto (82 500 €)

Osa-alue 3:

Tehdyn vertailun mukaan tarjoajat asettuivat seuraavaan etusijajärjes-
tykseen halvimman hinnan perusteella (tuntihinta):

1. TAF -Clean Oy (28 €)
2. Poistoa Oy (28 €)
3. Services Netto (30 €) 
4. Beretta Palvelut Oy (32 €)

Koska kaksi tarjoajaa tarjosi saman vertailuhinnan, niin sijoitus ja etusi-
jajärjestys näiden kesken ratkaistiin arpomalla tarjoajien tasapuolisen ja 
syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi. Arvonnan voitti TAF -Clean Oy 
(liitteellä arvonnan muistio).

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia ympäristökri-
teereitä vähimmäisvaatimuksissa. 

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. 

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden mahdollisella optiokau-
della. Tilaaja päättää ennen sopimuskauden päättymistä option käyt-
töönotosta. 

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettaval-
la sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua tiedoksiannosta.

Osa-alueen 1 ja 2 mallikohteet tilataan ko. osa-alueen voittaneelta toi-
mittajalta kokonaisuudessaan. Muissa kohteissa tilaukset tehdään pui-
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tejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjouspyynnön ja sen liitteiden (pal-
velukuvaus ja sopimusluonnos) mukaisesti.

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, eikä palvelun-
tuottaja voi vaatia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viljami Packalen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

viljami.packalen(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Arvonnan muistio (osa-alue 3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Hankintapalvelut
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§ 110
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Arkadiaka-
tu 24 toteutettavien väistötilojen hankesuunnitelmasta

HEL 2020-004295 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoittee-
seen Arkadiankatu 24 toteutettavien vuokrahankkeen toteutettavien 
väistötilojen hankesuunnitelmasta (liite 1). Lisäksi kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisen tär-
keänä lautakunta pitää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri 
palvelujen tarpeet ja toimintamahdollisuudet otetaan huomioon väistöti-
laketjujen ja muutostöiden suunnittelussa. 

Lisäksi lautakunta korostaa, että tilojen ääneneristyksen ja -
vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan 
monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja 
pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja 
korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Väistötilasuunnittelussa 
tulee myös huomioida hankkeiden ja väistötiloissa toteutettavien mah-
dollisten muutostöiden aikataulut. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että väistötilojen jatkosuun-
nittelussa ja mahdollisten muutostöiden suunnittelussa ja toteuttami-
sessa edelleen huomioidaan henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen 
kehittämisessä.

Hanke on esitelty 27.11.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 2) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 45 (108)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/11
05.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777
vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Arkadiankatu 24 hankesuunnitelma
2 Työsuojelulausunto_Arkadiankatu 24

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 16.4.2020 
päivätystä, osoitteeseen Arkadiankatu 24 toteutettavien vuokrahank-
keena toteutettavien väistötilojen hankesuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristön tekemän alustavan suunnitelman mukaan väistöti-
lat toimivat usean keskusta-alueella toteutettavan perusparannushank-
keen väistötilana ainakin vuoden 2032 loppuun asti. Kaupunkiympäris-
tön toimiala suunnittelee lähipalveluperiaatteen mukaiset hankekohtai-
set väistöratkaisut yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kanssa. 

Väistötiloissa järjestetään varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta se-
kä lukiotoimintaa kerrallaan noin 700 suomen- ja ruotsinkielisille lapsil-
le. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja jousta-
vasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. 

Väistötilojen tavoitteena on ennen kaikkea turvallinen ja terveellinen 
toimintaympäristö. Tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö 
tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän ko-
konaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Suunnitellut tilat tarvitaan kalustettuina käyttöön 1.8.2022 mennessä 
Taivallahden peruskoulun siirtyessä väistöön. Tilojen käyttöönoton 
myöhästyminen haittaa toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa lisäkus-
tannuksia toimialalle.

Väistötilahanke tukee lasten ja nuorten arkea

Osoitteeseen Arkadiankatu 24 toteutettavat väistötilat mahdollistavat 
toimivan oppimisympäristön tiiviissä kaupunkiympäristössä. Väistötilat 
suunnitellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdolli-
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simman hyvin lähipalveluperiaatteella. Turvalliset, terveelliset ja riittävät 
uudet tilat luovat väistötilanteessa hyvät edellytykset kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan eri toiminnoille.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille ja nuorille sopiviksi, 
heidän kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Teknisillä 
ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimis-
ta ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Tilat mahdollistavat opetussuunnitelmien toteuttamisen

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmu-
kaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Ulkoilupiha muodostaa sisätilojen 
kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä. Tilat suunnitel-
laan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne takaavat lapsille ja nuorille hyvän ympäristön oppia ja 
kasvaa.

Väistötilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Väistötilat ovat laajuudeltaan 5867 htm². Kaupunkiympäristön toimialan 
arvioima vuokatilahankkeen kokonaiskustannukset ylläpitokustannuk-
sineen ovat 20 136 miljoonaa euroa. Hankkeen tuleva vuokra on 23,96 
euroa/htm²/kk eli noin 1 686 880 euroa/vuosi. Tilat vuokrataan 15 vuo-
deksi, jolta ajalta omistajalle maksettava vuokra on yhteensä on noin 
14 000 000 euroa. Kaupunkiympäristön toimiala sisällyttää väistön ai-
kaiset vuokrat perusparannus ja uudishankkeiden tuleviin vuokriin.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin määritellään hankkeittain ja esi-
tetään väistöön siirtyvän hankkeen tarveselvityksen tai hankesuunni-
telmalausunnon yhteydessä.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Väistöön tulevien hankkeiden tarveselvitykset käsitellään kasvatus ja 
koulutuslautakunnassa hankkeittain. Hankesuunnitelmissa kaupun-
kiympäristön toimiala esittää hankekohtaisen väistötilaratkaisun. Väis-
tötilaan siirtyvä yksikkö osallistetaan tilojen suunnitteluun käyttäjäko-
kouksissa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on käsitellyt 16.4.2020 osoitteeseen Arkadiankatu 24 toteutettavan 
väistötilan hankesuunnitelmaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
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Liitteet

1 Arkadiankatu 24 hankesuunnitelma
2 Työsuojelulausunto_Arkadiankatu 24

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 
§ 51

HEL 2020-004295 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

A

Arkadiankatu 24:n koulujen väistötilojen vuokrahankkeen 16.4.2020 
päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus 
on noin 5 867 htm² ja enimmäishinta on 20 136 000 euroa. 

B

yhteensä 5 867 htm²:n suuruisten tilojen vuokraamista Hemsö Finland 
Utbildningsfastigheter Oy:lta 15 vuoden vuokra-ajaksi sekä kaupun-
kiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön oikeuttamista 
tekemään vuokrasopimusluonnokseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
ja korjauksia.

C

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta 
hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
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Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925
ari.hulkkonen(a)hel.fi

Anne Löfström, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40333
anne.lofstrom(a)hel.fi

Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 111
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto väistötiloina toimivien 
peruskoulu- ja päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa 
Suuntimopuisto

HEL 2020-002174 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
1.4.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi seu-
raavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita opetustilojen osalta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tu-
lee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee 
varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutuk-
seen. Lisäksi valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä niillä tuetaan 
toimivaa työympäristöä ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava, sillä 
myöhästynyt aikataulu häiritsee toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa 
käyttäjälle lisäkustannuksia. Hanke kytkeytyy alueen kolmen peruskou-
lun uudis-/peruskorjaushankkeeseen, joten on erittäin tärkeää, että ai-
kataulu ei tule myöhästymään.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten 
näkemykset tilojen kehittämisessä. Lisäksi lautakunta pyytää, että väis-
tötilaratkaisun vuokravaikutukset esitetään korvaavan uudisrakennuk-
sen hankesuunnitelmassa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U61007 Suuntimopuisto_A
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2 Suuntimopuiston_työsuojelulausunto_210420

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 1.4.2020 päi-
vätystä väliaikaisiksi tiloiksi toteutettavan peruskoulu- ja päiväkotitilojen  
hankesuunnitelmasta. Tilat rakennetaan Puistolan Suuntimopuistoon. 
Väliaikaiset tilat tarvitaan, koska nykyiset, purettavaksi suunnitellut 
Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun rakennukset on kuntotutkimuk-
sissa todettu huonokuntoiseksi. Korvaava uudisrakennus rakennetaan 
nykyisen koulurakennuksen paikalle ja väliaikaiset tilat tarvitaan uudis-
rakennuksen valmistumiseen saakka.

Suuntimopuistoon rakennettava uudisrakennus toimii aluksi väliaikai-
sena tilaratkaisuna korvaavan uudisrakennushankkeen valmistumiseen 
asti Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun tiloille. Aikataulun mukaan 
Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun korvaava uudisrakennus on 
tarkoitus toteuttaa 6/2022–6/2024. 

Maatullin ala-aste sijaitsee Puistolan peruspiirissä. Väestöennusteen 
mukaan 7–12-vuotiaiden määrä jatkuu tasaisena ennustekauden (v. 
2019–2029) aikana n. 2 000 lapsella. Alueella ei ole tällä hetkellä riittä-
västi tilapaikkoja tämän tarpeen täyttämiseen ja nykyiset tilat ovat huo-
nokuntoiset. Varhaiskasvatus ja esiopetus alueella 4 (Jakomäki-
Puistola-Suutarila) varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakevien 
lasten määrä on suurempi kuin alueella käytössä olevat paikat. Puisto-
lan peruspiirin, Tapulikaupungin osa-alueen 1–6-vuotiaiden lasten 
määrä lisääntyy n. 200 lapsella. Viime vuosina on alueella jouduttu luo-
pumaan muutamista päiväkotikäytössä olleista tiloista niiden huonon 
kunnon vuoksi eikä tilalle ole aiemmin löytynyt korvaavia tiloja.

Väistöaikana valmistaudutaan Maatullin ala-asteen muuttamiseksi yh-
tenäiseksi peruskouluksi. Tästä johtuen väistötilatarve on noin 700 pe-
ruskoulun oppilaalle 1–9. luokille. Koulun henkilökuntaa tulee olemaan 
yhteensä noin 70. Päiväkoti Mintun väistötilatarve on 150 tilapaikkaa. 
Tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille 
lapsille Hoito- ja kasvatushenkilökuntaa tulee olemaan noin 25–30 riip-
puen lasten ikäjakaumasta.
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Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun jälkeen Suuntimopuistoon ra-
kennettavien tilojen käyttäjä olisi Puistolan peruskoulun perusparan-
nushankkeen toteuttamisen tai korvaavan uudisrakennuksen valmistu-
miseen asti. Arviolta 2027 jälkeen tiloihin muuttaa Puistolanraitin ala-
aste sekä nykyiset päiväkodit Klaara ja Vihtori. Samalla tämä mahdol-
listaa koulun laajentumisen yhtenäiseksi 1–9. luokkien peruskouluksi.

Suuntimopuistoon rakennettavia tiloja on tarkoitus myöhemmin laajen-
taa ja laajennukseen muuttaisi Puistolan kirjaston, Tapulikaupungin kir-
jaston ja Tapulikaupungin nuorisotalon toiminta. Hyväksyttävä hanke-
suunnitelma ei sisällä tämän arviolta 1 500 brm² laajennuksen kustan-
nuksia.

Korvaavan uudisrakennushankkeen toteutuksen ajaksi Maatullin ala-
aste ja päiväkoti Minttu tarvitsee väliaikaisen tilaratkaisun, jonka raken-
tamiskustannukset sisällytetään korvaavan uudisrakennuksen vuok-
raan. 

Väliaikaiset tilat tarvitaan rakentamisen ajaksi

Perusopetus- ja varhaisopetuspalvelut ovat perheille arjen lähipalvelu. 
Väliaikaisilla tiloilla varmistetaan lähipalvelut korvaavan uudishankkeen 
toteuttamisen ajaksi.

Väliaikaisiin tiloihin sijoitettavat opetustilat vastaavat väistötilaohjelman 
tilatavoitteita opetustilojen osalta. Tilaratkaisun tavoitteena on turvalli-
nen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, 
joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryh-
män kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä. Tilat suunnitellaan 
kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan 
ja ne mahdollistavat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden 
toteuttamisen.

Kustannukset ja aikataulu

Väliaikaiset tilat ovat käytössä uudisrakennuksen valmistumiseen 
6/2024 asti. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa väliaikaisten tilojen to-
teutuksesta ja ylläpidosta. Väliaikaisten tilojen kokonaiskustannus ar-
vonlisäverottomana on yhteensä 31,55 miljoonaa euroa helmikuun 
2020 kustannustasossa. Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 6 800 
htm². Hankkeessa varaudutaan 60 kuukauden vuokra-aikaan. Vuokra-
kauden päätyttyä kaupunki lunastaa rakennuksen itselleen tai osoittaa 
sille ulkopuolisen ostajan. 

Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 26,23 eu-
roa/htm²/kk eli 178 364 euroa/kk eli noin 22 140 368 euroa/vuosi. Pu-
rettavien Maatullin ala-asteen poistuva vuokra on noin 11,77 eu-
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roa/htm²/kk eli 61596,98 euroa/kk ja 739 163,76 euroa/vuosi ja päivä-
koti Mintun poistuva vuokra on noin 15,68 euroa/htm²/kk eli 16 613,58 
euroa/kk ja 199 362,96 euroa/vuosi.

Väliaikaisten tilojen siivouskustannusarvio on noin 186 000 euroa vuo-
dessa ja muuttokustannukset noin 127 300 euroa. Käynnistämiskus-
tannukset sisällytetään uudishankkeen käynnistämiskustannuksiin ja 
ne ilmoitetaan tarveselvityksessä. 

Aikaisemmat päätökset ja yhteisvalmistelu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U61007 Suuntimopuisto_A
2 Suuntimopuiston_työsuojelulausunto_210420

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 
§ 49

HEL 2020-002174 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Puistolan Suuntimopuistoon sijoittuvan 
koulu- ja päiväkotikäyttöön suunnitellun tilaelementtiuudisrakennuksen 
1.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 8  500 brm² ja hankkeen pääomitettu enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 31 550 000 euroa helmikuun 2020 
kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon
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Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 112
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Puotilan ala-asteen kor-
vaavan uudisrakennuksen ja esiopetustilojen hankesuunnitelmasta

HEL 2020-004292 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
16.04.2020 päivätystä elinkaarimallilla toteutettavan Puotilan ala-
asteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (liite 1). 
Lautakunta muistuttaa, ettei hankkeen tarvitsemia väistötiloja ole vielä 
kokonaisuudessaan toteutettu. Kaupunkiympäristön toimialan tulee kii-
reellisesti toimittaa puuttuvat ruokahuollon ja liikunnan väistötilat, jotka 
ovat kriittisiä hankkeen etenemisen kannalta. Lisäksi kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehditta-
va.

Hankkeessa toteutetaan tilat esiopetuksen ja perusopetuksen käyttöön. 
Nykyisen rakennuksen korvaavaan uudisrakennukseen toteutetaan tilat 
70:lle esiopetuksen ja 530:lle perusopetuksen oppilaalle luokka-
asteella 1–6. Uudisrakennuksen oppimisen tilat tukevat nykypäivän 
opetussuunnitelmia. Suunnitteluohjauksessa ja toteutuksen aikana 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkii yhteistyössä kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa edistämään tilasuunnittelulla kustannustehok-
kaita ja toimivia ratkaisuja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukipalvelut on laati-
nut hankkeesta tarveselvityksen, joka on lähtökohtana käsiteltävänä 
olevalle hankesuunnitelmalle. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hy-
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väksynyt Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen ja esiope-
tustilojen tarveselvityksen 27.08.2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön, lasten 
ja nuorten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hankesuunnitelma on laadittu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja 
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Lautakunta pyytää kiinnit-
tämään huomion hankesuunnitelmien liitteiden hyväksymismenettely-
jen mukaiseen laatuun.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 19.03.2020. Työsuojelun lausunto otetaan 
huomioon jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi
Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62842

antti.lehto-raevuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Puotilan ala-aste 200416
2 Puotilan hankesuunnitelman liitteet 1-6
3 puotilan aa__lausunto_ 190320
4 Puotila_pedagoginen toimintasuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Puotilan ala-
asteen korvaavan uudisrakennuksen ja esiopetustilojen hankesuunni-
telmasta 16.4.2020.
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Puotilan toimipisteen nykyiset tilat osoitteessa Klaavuntie 17 ovat huo-
nokuntoiset eivätkä täytä kaikilta osin uuden opetus- ja varhaiskasva-
tussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Sen tilat eivät riitä 
kasvavalle oppilasmäärälle. Kaupunkiympäristön toimiala on todennut, 
että nykyisen rakennuksen perusparantamisen ja laajentamisen sijaan 
on kokonaistaloudellisinta toteuttaa tämän päivän opetustoimintaa tu-
keva uudisrakennus.

Hankkeessa toteutetaan tilat esiopetuksen ja perusopetuksen käyttöön. 
Nykyisen rakennuksen korvaavaan uudisrakennukseen toteutetaan tilat 
70:lle esiopetuksen ja 530:lle perusopetuksen oppilaalle luokka-
asteella 1–6. Uudisrakennuksen oppimisen tilat tukevat opetussuunni-
telman toteuttamista Samaan rakennukseen toteutetaan tilat esiope-
tukselle, joka on uusi toiminto tässä yksikössä. Esiopetus ja sitä täy-
dentävä varhaiskasvatus järjestetään samoissa tiloissa, muodostaen 
lapselle ehyen päivän. Osa opetusryhmistä on erityisentuen ryhmiä, jo-
ka otetaan huomioon tilasuunnittelussa. Muunneltavuus mahdollistaa ti-
lojen tehokkaan käytön myös kulttuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien 
järjestämiseen. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuun-
nittelulla tuetaan tilojen aktiivista asukas- ja majoituskäyttöä.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2020-2022 
on hankkeelle varattu 20,0 miljoonaa euroa, ja lisäksi 900 000 euroa 
tontin esirakentamistöille kuten purkutöille erillisenä hankkeena. Hank-
keen toteutuksen edellyttämä 23,7 miljoonan euron rahoitustarve on 
otettava huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa. Uusi 
koulurakennus valmistuu toukokuussa 2022 siten, että tilat ovat käyt-
töön otettavissa elokuussa 2022.

Tilaratkaisujen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä.

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspaikkojen tarvetta ja riittävyyttä seurataan sään-
nöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa ote-
taan huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Puotilan 
alueelle Vartiokylän peruspiiriin suunniteltu huonokuntoisen koulura-
kennuksen korvaava uudisrakennus sisältää ala-asteen ja esiopetusti-
lat. Vuosina 2019–2029 Puotilan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalu-
eella 7–12-vuotiaiden määrä pysyy varsin tasaisena ja on reilut 300 
lasta/vuosi. Koulussa on lisäksi ruotsin kielikylpyopetusta, johon oppi-
laita tulee myös oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Ruotsinkielikylpy-
opetuksessa on noin 25 oppilasta 1–6 vuosiluokkaa kohden. Lisäksi 
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koulussa on kolme alueellista erityisluokkaa. Yhtenäistä opinpolkua 
vahvistetaan sijoittamalla esiopetusryhmät samaan rakennukseen.

Uudet tilat luovat hyvät edellytykset Puotilan ala-asteen esi- ja peruso-
petukselle ja vastaavat lähialueen palvelutarpeisiin.

Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten ja nuorten arkea

Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja 
tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, joka tukee sekä oppilaiden et-
tä henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Hankkeessa toteutetaan tilat esiopetukselle ja ala-asteen koululle, jos-
sa pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja 
joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön 
oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaat-
teiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskas-
vatus- ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen. 

Puotilan ala-asteen uusia tiloja varten laadittiin pedagoginen suunni-
telma koulun ja esiopetuksen henkilökunnan, huoltajien ja oppijoiden 
kanssa. Henkilökunnan ennakkokyselyn pohjalta järjestettiin useita 
työpajoja kohdentaen ne eri käyttäjäryhmille. Henkilökunnan ja peda-
gogisten asiantuntijoiden suunnittelu- ja arviointiryhmä muokkasi työpa-
joissa tuotetun materiaalin osaksi pedagogista suunnitelmaa. Pedago-
ginen suunnitelma kuvaa tavoiteltua pedagogista toimintaa uudisra-
kennuksessa ja sen tavoitteet ja toiminnan tarpeet on otettu huomioon 
suunnittelussa.

Piha-alueet peruskorjataan ja varustetaan uusin leikkivälinein edistä-
mään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman tavoitteita. Pihan suunnit-
telussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, 
yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimisen ti-
lana. Piha tarjoaa sekä rakennuksen käyttäjille, että alueen asukkaille 
monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet.

Tarkoituksenmukaisilla lukitus- ja kulkujärjestelyillä tarjotaan edellytyk-
set aktiiviselle asukaskäytölle.

Tilat tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista

Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen ja nuoren kasvua 
ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Osa rakennuksen tiloista 
toteutetaan siten, että ne ovat tarvittaessa helposti yhdistettävissä suu-
remmiksi kokonaisuuksiksi. Oppimisympäristön tilakokonaisuuksien si-
jainteja, tilajakoja ja kulkuyhteyksiä sijoitetaan toiminnallisesti tarkoituk-
senmukaisesti. Tilasuunnittelulla luodaan myös edellytykset monimuo-
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toiseen työskentelyyn ja tulevaisuuden uusille opetusmenetelmille. Tilat 
varustetaan toimintoihin tarvittavalla tekniikalla ja niiden materiaaliva-
linnoissa korostuvat yhteisöllisyys, turvallisuus ja valvottavuus. Eri 
tyyppisiin oppimistilanteisiin tarjotaan luonteeltaan erilaisia tiloja, mitä 
täydennetään jatkosuunnittelussa mm. kalustevalinnoilla. Taitoaineiden 
tilat sijoitetaan keskitetysti ja toteutetaan tilajärjestelyiltään pajatilatyyp-
pisenä kokonaisuutena, mikä mahdollistaa opetussuunnitelman tavoit-
teiden mukaisen monialaisen taitoaineiden opetuksen.

Esiopetus sijoitetaan perusopetuksen yhteyteen uutena toimintona. 
Esiopetuksen ja perusopetuksen tilojen toteutus samaan yksikköön luo 
edellytykset kasvatuksen ja opetuksen jatkumolle ja lapsen yhtenäiselle 
opinpolulle.

Hanke edistää kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista

Korvaava uudisrakennus mahdollistaa turvalliset, terveelliset ja viihtyi-
sät tilat Puotilan ala-asteen toiminnalle. Nykyiseen sijaintiin sijoittuva 
hanke mahdollistaa strategianmukaisen lähipalvelun tarjoamisen Puoti-
lan alueella.

Saavutettavuudeltaan ja esteettömyydeltään parannetut tilat tarjoavat 
tasa-arvoisen oppimisympäristön erilaisille oppijoille.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja 
osaamista Helsingin kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden mu-
kaisesti.

Kaupunkistrategian mukaisesti koulun tilat suunnitellaan siten, että ne 
ovat koulun toiminta-ajan ulkopuolella muiden toimijoiden käytettävissä, 
mikä parantaa tilojen käyttöastetta ja mahdollistaa yhteisöllisyyden li-
säämisen Puotilan alueella.

Väistötilat tarvitaan

Väistötilojen hankesuunnitelma on hyväksytty Kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 23.01.2020 ja siitä 
on lausuttu kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 24.03.2020.

Rakentamisen aikana väistötiloina toimivat osoitteessa Rusthollarintie 
1:n tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunniteltu paviljonkiryh-
mä. Väistötilaratkaisusta vielä puuttuvat ruokahuollon ja liikunnan väis-
tötilat tarvitaan, että koulun toiminta voi siirtyä väistötiloihin ja vanhan 
koulurakennuksen purkutyöt voidaan aloittaa. Väistötilojen viivästymi-
nen viivästyttää koko hankkeen aikataulua.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin
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Hankkeen kustannusarvio on 23,7 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Hankkeen arvioitu tilakustannus on noin 28,80 euroa/htm²/kk, yhteensä 
135 650 euroa/kk ja noin 1 627 780 euroa vuodessa. Neliövuokran pe-
rusteena on 4 710 htm². Pääomavuokran osuus on 22,95 eu-
roa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 5,85 euroa/htm²/kk, joka elin-
kaarihankkeessa sisältää manageroinnin, kiinteistönhoidon, ulkoaluei-
den hoidon, lämmityksen sekä siivouksen.

Tilojen nykyinen vuokra on 14,57 euroa/htm²/kk, 62 782 euroa/kk ja 
753 382 euroa/vuosi. Nykyinen vuokranmaksupinta-ala on yhteensä 
noin 4 308 m².

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat ensikertainen kalusta-
minen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet, joihin varataan 532 000 euroa. 
Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja, jotka arvioidaan erikseen. Ar-
vio muuttokustannuksista on noin 51 000 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta.

Koulun henkilöstö ja oppilaat ovat osallistuneet hankkeeseen

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Koulun edustajat ovat osallistuneet hankkeeseen 
käyttäjäkokouksissa tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnal-
lisen näkökulman.

Hankkeesta on laadittu pedagoginen suunnitelma yhteistyössä henkilö-
kunnan, oppilaiden ja vanhempien kanssa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi
Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62842

antti.lehto-raevuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Puotilan ala-aste 200416
2 Puotilan hankesuunnitelman liitteet 1-6
3 puotilan aa__lausunto_ 190320
4 Puotila_pedagoginen toimintasuunnitelma

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.04.2020 
§ 52

HEL 2020-004292 T 10 06 00

Klaavuntie 17, kaup.osa 45, Vartiokylä

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Klaavuntie 17 sijoittuvan Puo-
tilan ala-asteen korvaavan uudisrakennushankkeen 16.4.2020 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 
5 740 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 23 715 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa ehdol-
la, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti valita elinkaarihankkeen toteuttajaksi eli palveluntuottajaksi Luja-
talo Oy:n ryhmittymän, jonka tarjous on tarjouspyynnössä määriteltyjen 
kriteerien perusteella hinta-laatusuhteeltaan paras. Lisäksi jaosto päätti 
hyväksyä elinkaarisopimusten hinnan eli palveluntuottajalle maksetta-
vat sopimusperusteiset maksut ehdolla, että kaupunginvaltuusto hy-
väksyy hankesuunnitelman:

- Hankkeen kiinteä urakkahinta on 19 915 000 euroa.

- Palvelujakson (20 vuotta) aikaisten kiinteistöpalveluiden vuosihinta 
(isännöintipalvelut, kiinteistönhoitopalvelut, ulkoalueiden ylläpito, läm-
mitys sekä siivouspalvelut): yhteensä 330 375 euroa joulukuun 2019 
hintatasossa.
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- PTS-suunnitelman mukaisten toimenpiteiden laskennallinen kattohin-
ta palvelujaksolla (20 vuotta): 1 742 400 euroa joulukuun 2019 hintata-
sossa.

C

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan väliaikaisen suunnit-
telusopimuksen, jonka perusteella voidaan jatkaa hankkeen suunnitte-
lua odottamatta hankesuunnitelman hyväksymistä.

D

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan elinkaarihankkeen 
sopimukset (puite-, palvelu- ja urakkasopimuksen) hankesuunnitelman 
hyväksymispäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 113
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Laajasalon peruskoulun 
väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Koulutan-
hua 1

HEL 2020-003764 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
02.04.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tu-
lee varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Laajasalon peruskoulun 
lisätilojen tarveselvityksen 3.12.2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Lautakunta pyytää kiinnittämään huomion hankesuunnitelmien liitteiden 
hyväksymismenettelyjen mukaiseen laatuun.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hankesuunnitelma 2821P21322 Koulutanhua 1
2 Koulutanhua 1 tarvekuvaus Akuutit lisätilat
3 Tilaohjelma Koulutanhua 1 lisätilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 02.04.2020 
päivätystä Väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön Koulutanhua 
1, 00840 Helsinki-hankkeen hankesuunnitelmasta. Tilat rakennetaan 
osoitteessa Koulutanhua 1 sijaitsevan Laajasalon peruskoulun tontille. 
Tarvittava lisätila hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelemen-
teistä koostuva paviljonki 60 kuukauden ajalle siten, että tilat ovat Laa-
jasalon peruskoulun käytössä elokuussa 2020.

Laajasalon peruskoulun molemmat toimipisteet sijaitsevat kaakkoises-
sa suurpiirissä, Laajasalon peruspiirissä. Viimeisimmän väestöennus-
teen mukaan alueen 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten määrän kasvu 
on noin 200 vuoteen 2025 mennessä.

Laajasalon peruskoulu toimii kahdessa toimipisteessä osoitteessa Kou-
lutanhua 1 ja Holmanmoisionpolku 1. Koulussa on oppilaita yhteensä 
noin 910. Koulun pysyvän laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan 
Koulutanhualle vuonna 2030. Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee 
lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutet-
tavia lisätiloja noin 200 oppilaalle suunnitellaan Koulutanhuan toimipai-
kan yhteyteen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Laajasalon peruskoulun 
lisätilojen tarveselvityksen 3.12.2019.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Hankkeessa toteutettava paviljonki toimii väliaikaisena ja lisätilana alueen kasvaval-
le lapsimäärälle

Hankkeessa rakennettavat lisätilat kattavat oppilasmäärän kasvusta 
johtuvat tilatarpeet pysyvän laajennuksen valmistumiseen saakka. Lisä-
tilat tulee sijoittaa tontilla siten, että pysyvän laajennuksen toteuttami-
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selle jää tilaa. Tilat tarjoavat terveellisen ja turvallisen oppimisympäris-
tön.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Perusopetuspalvelut ovat perheille arjen lähipalvelu. Perusopetuspaik-
kojen riittävä määrä vahvistaa strategian mukaisia lähipalveluja sekä 
tukee lasten ja nuorten arkea. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tu-
lee käyttämään hankkeessa rakennettavia lisätiloja joustavasti muuttu-
van palvelutarpeen mukaan.

Tilat tukevat opetussuunnitelmien toteuttamista

Paviljonkiin sijoitettavat tilat ovat yleis- ja aineopetuksen oppimistiloja. 
Aineopetuksen erikoisluokat, hallinnon ja ruokailutilat sijaitsevat pysy-
vässä rakennuksessa samalla tontilla.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä.

Hankkeessa toteutetaan peruskoululle tilat, joissa pedagogisesti moni-
puoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät 
toimintaa sekä takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat 
suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluoh-
jeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen opetussuunnitel-
man tavoitteiden toteuttamisen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821P21322 Koulutanhua 1
2 Koulutanhua 1 tarvekuvaus Akuutit lisätilat
3 Tilaohjelma Koulutanhua 1 lisätilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.04.2020 
§ 41

HEL 2020-003764 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä osoitteeseen Koulutanhua 1 sijoittuvan, tilaelementeis-
tä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 2.4.2020 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on  900 brm² ja hank-
keen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 635 200 euroa helmi-
kuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 114
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Hetenii-
tyntie 4 toteutettavan vuokrahankkeen väliaikaisen tilaelementtirat-
kaisun hankesuunnitelmasta

HEL 2020-003095 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoittee-
seen Heteniityntie 4 toteutettavan vuokrahankkeen väliaikaisen tilaele-
menttiratkaisun 19.3.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta ja lausuu li-
säksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava. Nykyisen poikkeustilan ei pitäisi pitkittää lisäti-
lojen saantia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön, lasten 
ja nuorten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 27.3.2020. Työsuojelulla ei ollut huomautetta-
vaa suunnitelmiin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hasu 2821P21368 Heteniityntie 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 19.3.2020 
päivätystä vuokrahankkeen väliaikaisen tilaelementtiratkaisun, Hetenii-
tyntie 4, hankesuunnitelmasta.

Vuosaaren alueella on käynnissä useita asemakaavan muutoksia ta-
voitteena tiivistää kaupunkirakennetta. Näiden muutosalueiden oppi-
lasmäärän kasvu ei vielä näy väestöennusteissa. 

Oppilaat tulevat kouluun Vuoniityn peruskoulun oppilaaksiottoalueelta. 
Alueen kasvavaa oppilasmäärää ei ole mahdollista sijoittaa Vuoniityn 
peruskoulun tiloihin toimivasti ja turvallisesti. Hanke vastaa kiireelliseen 
lisätilatarpeeseen. Tilat suunnitellaan ja toteutetaan 100 oppilaalle. Vä-
liaikaisen tilaratkaisun sijoittamisessa tulee huomioida lopullisen laa-
jennuksen sijainti tontilla.

Lisätilojen tavoitteena on ennen kaikkea turvallinen ja terveellinen toi-
mintaympäristö. Tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö 
tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän ko-
konaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Suunnitellut tilat Heteniityntie 4:ssä tarvitaan kalustettuna käyttöön 
1.8.2020 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa 
haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi tuoda lisäkustannuksia toimialal-
le.

Tilat mahdollistavat opetussuunnitelmien toteuttamisen

Lisätiloihin toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukai-
sesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten 
mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat op-
pilaille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Vuo-
niityn peruskoulun toiminnalle. Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kai-
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kille lapsille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisym-
päristöksi.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista 
Helsingissä.

Tilat mahdollistavat opetussuunnitelmien toteuttamisen

Lisätiloihin toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukai-
sesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten 
mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat op-
pilaille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. 

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 375 htm². Kaupunkiympäristön 
toimialan arvioima kokonaisvuokra on 17,73 euroa/htm²/kk eli noin 79 
800 euroa/vuosi. Tilat vuokrataan 60 kuukaudeksi, jolta ajalta tilaele-
menttitoimittajalle maksettava vuokra on yhteensä 399 000 euroa.

Toimintakustannukset nousevat tulevan hankkeen myötä 721 256 eu-
roa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Käynnistämiskustannuksia 
varataan 70 000 euroa. Käynnistämiskustannukset eivät sisällä tieto-
hallinnan hankintoja. Muuttokustannusarvio on noin 12 300 euroa. Sii-
vouskustannusarvio on 39 000 euroa.

Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
3.12.2019 osoitteeseen Heteniityntie 4 rakennettavien lisätilojen tarve-
selvityksen Heteniityntie 4, vuokrattava väliaikainen lisätila perusope-
tuksen käyttöön, hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 19.3.2020.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hasu 2821P21368 Heteniityntie 4
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.03.2020 
§ 33

HEL 2020-003095 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä osoitteeseen Heteniityntie 4 sijoittuvan, tilaelementeis-
tä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 19.3.2020 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on  450 brm² 
ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 099 000 euroa 
tammikuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutus-
lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 115
Osoitteeseen Jokiniementie 34a toteutettavan päiväkodin korvaavan 
uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2020-005555 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Jokinie-
mentie 34 a toteutettavan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen tar-
veselvityksen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Perhosen tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oulunkylään suunniteltu päiväkotirakennus sijaitsee Oulunkylän perus-
piirissä ja se vastaa alueen palvelutarpeisiin. Oulunkylän peruspiirissä 
on asunut vuoden 2019 alussa 1–6-vuotiaita lapsia 932, viimeisimmän 
väestöennusteen mukaan lasten määrä kasvaa siten, että 15 vuoden 
kuluttua arvioidaan lapsia olevan noin 76 nykyistä enemmän. Oulunky-
län peruspiirissä toimii 7 muuta kaupungin suomenkielistä päiväkotia, 
joiden tilapaikat vaihtelevat 42-152 välillä. Yhteensä näissä päiväko-
deissa on 603 tilapaikkaa eli uuden korvaavan hankkeen valmistuttua 
Oulunkylässä on 753 tilapaikkaa. Osoitteeseen Jokiniementie 34 a to-
teutettavalla hankkeella saadaan noin 11 uutta varhaiskasvatuksen ti-
lapaikkaa. 

Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen käyttöön 150 lapselle. Rakennettavassa päiväkodissa järjeste-
tään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille. Kasvatuk-
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sen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja joustavasti muuttu-
van palvelutarpeen mukaan. Hanke korvaa nykyiset päiväkoti Perho-
sen tilat, jotka ovat kaupungin ulkopuoliselta taholta vuokrattu. Omista-
ja on ilmoittanut, että tilat puretaan. 

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on Oulunkylän piirissä noussut 
viimeisen kolmen vuoden aikana siten, että vuonna 2019 osallistumi-
saste oli 69 %.

Suunnitellut tilat tarvitaan kalustettuina käyttöön 1.8.2024 mennessä. 
Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjes-
tämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Tilaratkaisun tavoitteena on tarkoituksenmukainen ja joustava oppimi-
sympäristö, joka tukee lasten oppimista sekä yksilön ja ryhmän koko-
naisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin voidaan huomioida 
alueiden palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä koko varhaiskasvatusa-
lueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa 
suunnitellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdolli-
simman hyvin Oulunkylän alueella lähipäiväkotiperiaatteella.

Hanke korvaa nykyiset päiväkoti Perhosen tilat, jotka ovat kaupungin 
ulkopuoliselta taholta (VR) vuokrattu. Omistaja on ilmoittanut, että tilat 
puretaan.

Alueelle on valmistumassa uutta rakentamista jo parin vuoden sisällä ja 
tästä syystä alueen palvelutilanne huomioon ottaen uusien tilojen on 
valmistuttava viimeistään kesällä 2024.

Palvelutilat tukevat lasten ja perheiden arkea

Turvalliset, terveelliset ja riittävät uudet tilat luovat hyvät edellytykset 
varhaiskasvatuksen toiminnalle ja vastaavat lähialueen palvelutarpei-
siin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin toimin-
nan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat 
yhteisöllisyyden lisäämisen alueella. 

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista 
Helsingissä.
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Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen

Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille, joissa pedagogisesti moni-
puoliset sekä joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat lapsille hy-
vän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten 
mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollista-
vat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen.

Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa yhdessä 
sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä. Pi-
han laajuutta arvioidessa huomioidaan lähiympäristön virkistysalueet

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan 1500 brm². Alustava kustannusarvio on 6,97 
miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonais-
vuokra on 32,91 euroa/m²/kk eli noin 473 904 euroa/vuosi. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 120 
000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia, jot-
ka ovat noin 8000 euroa. Arvio muuttokustannuksista on noin 16 200 
euroa. Vuosittaiset toiminnankustannukset ovat noin 1 664 700 eu-
roa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialojen yhteistyönä.

Hankkeen edetessä yksikön esimiehiä, henkilöstöä sekä vanhempia 
osallistetaan tilojen suunnitteluun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Perhosen tarveselvityslomake
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 116
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Helsingin kielilukion 
uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta osoitteessa Kiviparintie 1

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
20.3.2020 päivätystä Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen hanke-
suunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tu-
lee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. 
Erityisesti Helsingin kielilukion pedagogisessa suunnitelmassa, toimin-
nallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita 
tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa 
tulee edelleen huomioida henkilöstön ja opiskelijoiden näkemykset tilo-
jen kehittämisessä.

Myös tilojen ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutuk-
seen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valais-
tuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään tur-
vallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Hankesuunnitelma on laadittu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja 
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin kielilukion hankesuunnitelma
2 Helsingin kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Helsingin kie-
lilukion elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta 20.3.2020. Kohde si-
jaitsee osoitteessa Kiviparintie 1, Myllypuron kaupunginosassa.

Helsingin kielilukio toimii nykyään Itäkeskuksessa osoitteessa Kajaa-
ninlinnantie 10 ja tilat palvelevat tällä hetkellä 615 opiskelijaa. Nykyinen 
koulurakennus on huonokuntoinen, liian pieni kasvavalle opiskelijamää-
rälle eikä kaikilta osin tue lukion uuden opetussuunnitelman mukaisia 
toiminnallisia tavoitteita. Uudisrakennus mitoitetaan 900 lukio-
opiskelijalle.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020—2029 
on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa 32 mil-
joonaa euroa. Hankkeen toteutuksen edellyttämä korkeintaan 34 milj. 
euron rahoitustarve otetaan huomioon seuraavassa rakentamisohjel-
maehdotuksessa.

Elinkaarimallilla toteutettavan rakennuksen omistaa Helsingin kaupun-
gin kaupunkiympäristön toimiala. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
on hankkeessa käyttäjänä. Tilat ovat Helsingin kielilukion käytössä. 
Elinkaarihankkeen neuvottelumenettely ja suunnittelukilpailu päättyvät 
elokuussa 2020 ja hankintapäätös (urakoitsijan/palvelutuottajan valin-
tapäätös) tehdään lokakuussa 2020. Tarkentava suunnittelu alkaa 
tammikuussa 2021. Rakennus otetaan kalustettuna ja varusteltuna 
käyttöön elokuussa 2023.

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä palvelutilaverkkotarkastelun 
perusteella uudisrakennushanke on tarpeellinen alueen palveluverkon 
osana. Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä 
seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suun-
nittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasi-
teetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko lukiopalveluiden pit-
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kän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja lii-
kennejärjestelyt.

Hanke edistää kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista

Myllypuron keskusta-aluetta tiivistetään ja kehitetään urbaanina kau-
punkirakenteena. Lukiorakennus toteuttaa Helsingin kaupungin vuosien 
2017 - 2021 kaupunkistrategiaa. Uudisrakennuksen korkeatasoinen 
arkkitehtuuri ja rakentamisen korkea laatu luovat kaupunginosalle vah-
vaa identiteettiä ja imagoa sekä parantavat kiinteistökannan laatua. 
Kaupunkistrategian mukaisesti laaturiskien hallintaa pyritään paranta-
maan uusilla hankemuodoilla, tässä tapauksessa elinkaarimallilla. 
Kaupunkistrategian tavoitteita toteutetaan hankkeessa lisäksi esimer-
kiksi mahdollistamalla asukkaille ja yhteisöille tasavertaisia toiminta-
mahdollisuuksia asukaskäytön kautta sekä edistämällä yhteistyötä 
opiskelijaverkoston kesken rakentuvalla Myllypuron kampuksella.

Uuden fyysisen oppimisympäristön avulla edistetään työelämässä ja 
tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, vähennetään sisäil-
maongelmia ja parannetaan rakennuskannan energiatehokkuutta kau-
punkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat nuorten arkea

Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja 
tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, joka tukee sekä oppilaiden et-
tä henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, nuoren kasvua ja kehitystä tu-
kevaksi oppimisympäristöksi. 

Rakennus piha-alueineen varustetaan tukemaan fyysistä aktiivisuutta 
arjessa ja opetussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden suunnittelussa 
ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisölli-
syys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana. 

Tarkoituksenmukaisilla lukitus- ja kulkujärjestelyillä varmistetaan edelly-
tykset aktiiviselle asukaskäytölle.

Tilat tukevat lukion opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa tilakokonaisuuksien sijainteja, tilajakoja ja kulkuyhteyksiä 
toteutetaan toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti. Eri tyyppisiin oppi-
mistilanteisiin tarjotaan luonteeltaan erilaisia tiloja, mitä täydennetään 
jatkosuunnittelussa mm. kalustevalinnoilla.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin
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Hankesuunnitelman mukaan alustava arvio rakennuksen kokonais-
vuokrasta on 197 348 euroa/kk eli 2 368 176 euroa vuodessa. Vuokra 
on 29,02 euroa/m²/kk, mikä koostuu n. 22,81 euroa/m²/kk pääoma-
vuokrasta ja n. 6,21 euroa/m²/kk ylläpitovuokrasta (sisältää manage-
roinnin, kiinteistönhoidon, ulkoalueiden hoidon, lämmityksen sekä sii-
vouksen). Neliövuokran perusteena on 6 800 htm². Arvioitu vuosivuok-
ra on hankkeen tarkemmissa kustannustasolaskelmissa noussut 64 
695 euroa vuodessa verrattuna tarvesuunnitelmavaiheessa arvioituun 
vuosittaiseen vuokraan 2 303 481 euroa.

Lopullinen vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten 
mukaan hankkeen valmistuttua. Kiinteistöstrategian perusteella sisäi-
sen vuokran malli tullaan uudistamaan hankkeen aikana. Nykyinen si-
säisen vuokran malli perustuu rakennuksen kulumismalliin, jonka mu-
kaan rakennus kuluu 30 vuodessa 70 %. Elinkaarimallissa palvelun-
tuottaja vastaa siitä, että tekniset luovutuskuntovaatimukset täyttyvät, 
jolloin rakennuksen kuluma 20 vuoden jälkeen on n. 15 %. Elinkaari-
mallilla haetaan uudenlaisia tapoja rakennusten sujuvaan ja vastuulli-
seen ylläpitoon.

Hankeen käynnistämiskustannuksiin varataan 670 000 euroa, joka ei 
sisällä tieto- ja viestintäteknologian kustannuksia. Muuttokustannusar-
vio on noin 105 000 euroa. Toimintakustannukset tulevan hankkeen 
osalta ovat yhteensä noin 6 950 000 euroa vuodessa.

Väistötiloja ei tarvita

Uudisrakennuksen sijoittaminen toiselle tontille mahdollistaa lukion toi-
minnan jatkumisen keskeytymättömästi siihen saakka kunnes uusi ra-
kennus valmistuu, väistötiloja ei tarvita.

Lukion henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat uusien tilojen suunnitteluun

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Lukion edustajat ovat osallistuneet hankkeen val-
misteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkö-
kulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta suunni-
telmien jatkokehittämiseen kilpailun ratkettua. Kilpailuvaiheessa suun-
nittelun ohjaamiseen osallistuu myös lukion rehtori.

Lukion henkilöstö valmistautuu uusiin toimintatapoihin osallistumalla 
Helsingin yliopiston Growing mind -tutkimushankkeeseen. Hanke 
käynnistyy syksyllä 2020 ja jatkuu kevääseen 2024 asti, jolloin henkilö-
kunta saa tukea myös uusiin tiloihin muutettaessa ja muutoksen vaiku-
tuksista saadaan tutkimustietoa.
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Opiskelijoita osallistetaan hankkeeseen toteutussuunnitteluvaiheessa 
lukion ja valittavan palveluntuottajan kanssa täsmennettävällä tavalla. 
Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus tutustua suunnitelmiin sekä kes-
kustella ja kommentoida niitä.

Hanke esitellään kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle tarkemman suunnittelun käynnistyessä tammikuussa 
2021. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kielilukion hankesuunnitelma
2 Helsingin kielilukion hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.04.2020 
§ 38

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kielilukion elinkaarihankkeen 
20.3.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on noin 8 000 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 34 miljoonaa euroa helmikuun 2020 
kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
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Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi

Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466
jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 34

HEL 2020-000956 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Helsingin kielilukion 
osoitteeseen Kiviparintie 1 toteutettavan nykyiset tilat korvaavan uudis-
rakennuksen tarveselvityksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää huomioida henkilöstön ja oppijoiden 
näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

03.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana Viivi Snellman, Vera Schulman ja Sanna 
Manner. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi
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§ 117
Opiskelijahuollon päällikön irtisanoutuminen ja viran täyttömenette-
lyn aloittaminen

HEL 2020-005614 T 01 01 04 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ********** irtisa-
noutumisen opiskelijahuollon päällikön virasta 1.8.2020 lukien.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kehottaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialaa aloittamaan viran täyttömenettelyn. Viran kelpoi-
suusvaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamis-
tehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Auli Hyvämäki, HR-asiantuntija, puhelin: 310 26257

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-

tuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on pyytänyt 20.4.2020 päivätyllä erohakemuksella 1.8.2020 
lukien eroa opiskelijahuollon päällikön virasta.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
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päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen sekä toimialan 
hallintojohtajan virkaan ottamisesta. 

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-
suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Auli Hyvämäki, HR-asiantuntija, puhelin: 310 26257

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-

tuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Taloushallintopalvelut
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§ 118
Oikaisuvaatimus erityisopettajan virkaan ottamisesta

HEL 2020-002616 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt lukiokoulutuksen päällikön 17.3.2020 (§ 
28) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt pe-
rusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Lukiokoulutuksen päällikön päätös
3 Lukiokoulutuksen päällikön lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset1_PDFa2b

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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********** on tehnyt 6.4.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen lukiokoulutuksen päällikön 17.3.2020 (§ 28) 
tekemästä päätöksestä, jolla lukiokoulutuksen päällikkö on ottanut Hel-
singin luonnontiedelukioon sijoitettuun erityisopettajan virkaan toistai-
seksi 1.8.2020 lukien kasvatustieteiden maisteri **********

Lukiokoulutuksen päällikkö on antanut asiassa lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mu-
kaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen 
opettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottaa lukio-
koulutuksen päällikkö.

Hakuprosessista

Helsingin luonnontiedelukioon sijoitettu erityisopettajan virka (vakans-
sinumero 3957) on ollut julkisesti haettavana 3.1. - 22.1.2020.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 46 henkilöä, joista 44 täytti opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset 
kelpoisuusvaatimukset. Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuus-
vaatimusten lisäksi eduksi katsottiin kokemus ylioppilastutkinnon eri-
tyisjärjestelyjen soveltamisesta.

Haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, mm. oikaisuvaatimuksentekijä.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä toivoo, että häntä koskeva puutteellinen ja 
osin virheellinen tieto korjataan ko. päätökseen. Lisäksi hän toivoo, että 
päätösasia punnitaan lisätiedon osalta uudestaan, mikäli sillä katsotaan 
olevan asiaan vaikutusta. Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilme-
nevät lähemmin liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Asian oikeudellinen arviointi
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustus-
laissa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperus-
teet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus.

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla 
hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-
jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin teh-
tävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalais-
kunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoi-
don kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Ylei-
siä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin 
ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
11 a §:ssä säädetään erityisopettajan kelpoisuudesta lukiossa. 

Lukiolain 28 §:n mukaista erityisopetusta on kelpoinen antamaan hen-
kilö, joka

1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai on kelpoinen anta-
maan aineenopetusta ja on tutkinnon tai kelpoisuuden lisäksi suoritta-
nut asetuksen 8 a §:n 1 momentissa tarkoitetut opinnot; tai

2) on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankou-
lutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopet-
tajien koulutuksen

Virkaan valittu on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2006. 
Tutkintoon on sisältynyt opettajan pedagogiset opinnot. Virkaan valittu 
on suorittanut erityisopettajan opinnot 4.4.2018. Hän on ollut kelpoinen 
toimimaan erityisopettajana lukiossa siitä lähtien. Virkaan valittu on 
toiminut elokuusta 2019 lähtien lukion erityisopettajan tehtävissä Hel-
singin kaupungilla. Tätä ennen hän on toiminut mm. Valma-aineiden 
opettajana erityisammattikoulussa.

Hakemuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut filoso-
fian maisteriksi pääaineenaan englantilainen filologia, sosiaalipsykolo-
gia, folkloristiikka, kasvatustiede ja kehitysmaantieto vuonna 1995. Hän 
on saanut vastaavuustodistuksen laaja-alaisen erityisopettajan päte-
vyydestä 4.6.2018. Hän on siitä lähtien ollut kelpoinen toimimaan erityi-
sopettajana lukiossa. Lukiokoulutuksen päällikön lausunnon mukaan 
oikaisuvaatimuksen tekijä on toiminut aikuislukiossa, josta 1.8.2017 al-
kaen englannin opettajan virassa. Tässä tehtävässä hän on lisäksi teh-
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nyt erityisopettajan tehtäviä, joihin hän on ollut kelpoinen 4.6.2018 al-
kaen.

Virkaan valitulla ja oikaisuvaatimuksen tekijällä on kummallakin virassa 
vaadittava muodollinen kelpoisuus. Heillä kummallakin on myös viime-
aikaista opetuskokemusta. Lukiokoulutusta järjestetään kuitenkin erik-
seen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä, eikä esim. alle 18- 
vuotiasta opiskelijaa voida ottaa suorittamaan aikuisille tarkoitettua lu-
kiokoulutuksen oppimäärää ilman perusteltua syytä. Virkaan valitun 
viimeaikainen erityisopettajan opetuskokemus on nimenomaan nuorille 
tarkoitetusta lukiokoulutuksesta. Lukiokoulutuksen päällikön lausunnon 
mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on puolestaan toiminut aikuislukios-
sa ja siellä englannin opettajan tehtävissä, jonka lisäksi hänellä on ollut 
erityisopettajan tehtäviä. Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole vastaavaa 
viimeaikaista opetuskokemusta nuorille tarkoitetusta lukiokoulutuksesta 
toisin kuin virkaan valitulla. Virkaan valittu on toiminut kelpoisena erityi-
sopettajana elokuusta 2018 lähtien nimenomaan nuorille tarkoitetussa 
lukiokoulutuksessa.

Työnantajalla on laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuus-
vaatimukset täyttävistä hakijoista. Lukiokoulutuksen päällikkö on pää-
töksessään ja lausunnossaan katsonut, että haastattelun perusteella 
virkaan valittu vakuutti vuorovaikutustaidoillaan, motivaatiollaan ja mo-
nipuolisella kehittämisvalmiudellaan. Lukiokoulutuksen päällikön mu-
kaan kaikilla haastatteluun kutsutuilla oli kokemusta hakuilmoituksessa 
eduksi luetusta ylioppilaskokeiden erityisjärjestelyistä.

Lukiokoulutuksen päällikkö on valinnut tekemänsä kokonaisarvion pe-
rusteella henkilön, jolla on parhaat edellytykset viran menestykselliseen 
hoitamiseen. Kokonaisarvio on tehty hakijoiden työkokemuksen, koulu-
tuksen ja haastattelussa ilmenevien seikkojen perusteella.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Lukiokoulutuksen päällikkö on harkintansa mukaan voi-
nut valita kyseiseen erityisopettajan virkaan valitsemansa henkilön. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittai-
sivat, että lukiokoulutuksen päällikkö olisi käyttänyt harkintavaltaansa 
muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja lukiokoulutuksen päällikön lausun-
toon viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180
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anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Lukiokoulutuksen päällikön päätös
3 Lukiokoulutuksen päällikön lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset1_PDFa2b

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen päällikkö 
17.03.2020 § 28
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§ 119
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

HEL 2020-001212 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt aluepäällikön 12.2.2020 (§ 1) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Aluepäällikön päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Aluepäällikön lausunto
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
6 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 88 (108)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/20
05.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 3.3.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen aluepäällikön 12.2.2020 (§ 1) tekemästä pää-
töksestä, jolla aluepäällikkö on ottanut Kruununhaan yläasteen kouluun 
ruotsin ja englannin tuntiopettajaksi toistaiseksi 1.8.2020 lukien filoso-
fian maisteri ********** sekä ensimmäiselle varasijalle filosofian maisteri 
**********

Aluepäällikkö on antanut asiassa lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mu-
kaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen pe-
ruskoulujen opettajat toistaiseksi ottaa aluepäällikkö.

Hakuprosessista

Kruununhaan yläasteen koulun ruotsin ja englannin tuntiopettajan teh-
tävä toistaiseksi on ollut julkisesti haettavana 3.1.2020 - 22.1.2020.

Tehtävään haki hakuajan kuluessa yhteensä 18 henkilöä, joista 14 täyt-
ti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk-
sen mukaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa opetettavissa ai-
neissa.

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi toivot-
tiin, että tuleva kieltenopettaja hallitsee uuden opetussuunnitelman mu-
kaisen toiminnallisen ja monipuolisen kieltenopetuksen. Hän on kiin-
nostunut yhteisopettajuudesta, oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimis-
polkuratkaisujen kehittämisestä sekä sähköisten oppimisympäristöjen 
hyödyntämisestä opetuksessa. Edelleen toivottiin, että opetuksen ohel-
la kieltenopettaja näkee roolinsa laajemmin oppilaiden oppimisen ja 
koulunkäynnin tukena muun muassa tärkeissä luokanohjaajan tehtä-
vissä.
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Aluepäällikön päätöksen mukaan haastatteluun kutsuttiin hakemusten 
perusteella 4 kelpoisuusvaatimukset täyttänyttä hakijaa. Oikaisuvaati-
muksen tekijää ei kutsuttu haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii aluepäällikön päätöksen kumoamista 
ja asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä mm. katsoo, että haastatteluun kutsuttaessa 
ei huomioitu työkokemuksen eikä opintosuorituksien määrää. Oikaisu-
vaatimuksessa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on 30 vuo-
den kokemus ja tehtävään valitulla vain 3 vuoden työkokemus.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Asian oikeudellinen arviointi

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustus-
laissa. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin 
virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuh-
teeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä 
erityinen kelpoisuus.

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla 
hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-
jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin teh-
tävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalais-
kunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoi-
don kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Ylei-
siä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin 
ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuudesta säädetään opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 
§:ssä. Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorit-
tanut:

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajui-
set aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, 
jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden peruso-
pinnot ja aineopinnot; sekä
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3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot

Tehtävään valittu on valmistunut kesäkuussa 2016 ja hän täyttää ope-
tustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mu-
kaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa opetettavissa aineissa 
(ruotsi ja englanti). Aluepäällikön lausunnosta ja hakemuksesta ilme-
nee, että tehtävään valitulla on viimeaikaista tehtävässä vaadittua ope-
tuskokemusta ruotsin ja englannin opettajana 3 vuotta ja 5 kuukautta. 
Edelleen lausunnosta ja hakemuksesta ilmenee, että tämä opetusko-
kemus on Kruununhaan yläasteen koulusta ja Kaisaniemen ala-asteen 
koulusta, joissa hän on toiminut elokuusta 2016 lähtien. Hän on tehnyt 
myös luokanohjaajan tehtäviä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut heinäkuussa 1990 ja hän 
täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa opetettavissa 
aineissa (ruotsi ja englanti). Aluepäällikön lausunnosta ja hakemukses-
ta ilmenee, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on 27 vuotta opetuskoke-
musta, josta viimeaikainen noin yhden vuoden ja yhden kuukauden pi-
tuinen opetuskokemus molemmista opetettavista aineista perusopetuk-
sessa on Kaisaniemen ala-asteen koulusta, Sodankylän kunnasta kä-
sittäen sekä perusopetuksen, että lukiokoulutuksen ja lisäksi Vantaan 
kaupungilta. Tätä ennen hän on toiminut Espoon aikuislukiossa elo-
kuusta 2010 lähtien ja Helsingin kaupungilla perusopetuksen puolella 
elokuusta 1991 lähtien.

Aluepäällikön lausunnon mukaan hakemusten alkukarsinnassa katsot-
tiin riittäväksi työkokemuksessa vähintään noin kahden ja puolen vuo-
den työkokemus vastaavasta tehtävästä kelpoisena opettajana. Alue-
päällikön lausunnon mukaan vastaavaksi tehtäväksi katsottiin kokemus 
englannin ja ruotsin opettajan tehtävistä perusopetuksessa. Aluepäälli-
kön lausunnon mukaan 7 hakijaa mukaan lukien oikaisuvaatimuksen 
tekijä täyttivät kyseisen työkokemuksen. Tämän jälkeen aluepäällikön 
lausunnon mukaan tarkasteltiin itse hakemuksia suhteessa hakuilmoi-
tuksessa kerrottuihin ja korostettuihin näkökulmiin. Lausunnon mukaan 
tarkastelussa valikoitui 4 hakijaa, joista yksi oli tehtävään valittu. Alue-
päällikön lausunnon mukaan tehtävään valittu toi hakemuksessaan erit-
täin hyvin esille osaamistaan ja ajatuksiaan hakuilmoituksessa maini-
tuista asioista, jotka täydentyivät vielä haastattelussa. Sen sijaan lau-
sunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän hakuilmoituksessa ei il-
mennyt hakuilmoituksessa mainittuja näkökulmia hänen pitkästä ope-
tuskokemuksestaan huolimatta.

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan 
haastatteluun. Lisäksi kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla vali-
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tuksi siksi, että hänellä on esimerkiksi pidempi työkokemus kuin muilla 
hakijoilla. Vaikka oikaisuvaatimuksen tekijällä on pidempi opetuskoke-
mus, on tehtävään nyt valitulla riittävä 3 vuoden 5 kuukauden kokemus 
tehtävän hoitamiseen. Lisäksi tehtävään valitulla on viimeaikaista teh-
tävässä vaadittua opetuskokemusta perusopetuksessa enemmän kuin 
oikaisuvaatimuksen tekijällä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Aluepäällikkö on ottaen huomioon lain mukaiset nimi-
tysperusteet voinut valita koulutuksen, työkokemuksen ja tehdyn koko-
naisarvioinnin perusteella soveliaimmaksi arvioimansa hakijan tuntio-
pettajan tehtävään toistaiseksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittä-
nyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että aluepäällikkö olisi käyttä-
nyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut 
käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja aluepäällikön lausuntoon viitaten, 
että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Aluepäällikön päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Aluepäällikön lausunto
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
6 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 96

HEL 2020-001212 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.04.2020 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti Vesa Korkkulan ehdotuksesta 
yksimielisesti ilman äänestystä panna asian pöydälle.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Peruso-
petuksen alueelliset palvelut alue 4 Perusopetuksen aluepäällikkö 4 12.02.2020 § 1

HEL 2020-001212 T 01 01 01 01

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, 
ruotsi ja englanti, virkaan ********** sekä ensimmäiselle varasijalle 
**********

Virantoimitus alkaa 1.8.2020 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa. 
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Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen 
terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden 
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lu-
kien. 

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, ruotsi ja englanti, virka on ollut julkisesti 
haettavana ajalla 3.1.2020–22.1.2020 Helsingin kaupungin sähköises-
sä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytoin-
tikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kruununhaan yläas-
teen koulu. 

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan 
opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 
päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan tehtävät, ruotsi ja 
englanti, Kruununhaan yläasteen koulussa. 

Päätoimisen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, 
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Hakuilmoituksessa tuotiin esiin, että tehtävässä on opetustunteja myös 
Kaisaniemen ala-asteen koulussa. Lisäksi hakuilmoituksessa kerrottiin 
hakijan eduksi luettavan hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Määräajassa hakemuksen jätti 18 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 14 
hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun 28.1.2020 kutsuttiin neljä haki-
jaa: **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********
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**********

Ruotsin ja englannin opettajan tehtävässä korostuu erityisesti opetus-
suunnitelman mukainen toiminnallinen ja monipuolinen kieltenopetus 
tuntien ollessa perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla. Tärkeää on, että 
hyvien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kautta hakijalla on valmius ja 
motivaatio yhteisopettajuuteen. Erilaisten sähköisten oppimisympäristö-
jen tunteminen, monipuoliset oppimisen tuen ratkaisut sekä oppilaiden 
yksilöllisyyden huomioiminen ovat tehtävässä oleellisia. Merkittävää 
myös on nähdä aineenopettajan rooli laajemmin oppilaiden oppimisen 
ja koulunkäynnin tukena muun muassa tärkeissä luokanohjaajan tehtä-
vissä. Näitä asioita myös painotettiin haastattelussa. 

Aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä 
haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, et-
tä parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on 
********** Varasijalle valitaan ********** Päätös annetaan tiedoksi vir-
kaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätök-
sen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden 
osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon 
ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Jani Puurula, rehtori, puhelin: 310 86528

jani.puurula(a)hel.fi
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§ 120
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 14.4. - 3.5.2020

46 § Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien asiakasmaksu-
menetysten korvaus koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa pois-
saolosuositusten ajalle

48 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varallaolojärjestelmän käyt-
töönottaminen covid-19 virustilanteessa

49 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön muuttami-
nen

50 § Päiväkoti Lemmikin siirtäminen varhaiskasvatusyksikkö Timoteihin 
ja toimintaa koskevat muutokset yksikössä

52 § Mottagande av Svenska kulturfondens bidrag

54 § Päätös Kajon Oy:n peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen erityis-
kuljetusten hankintaa koskevan sopimuksen purkamisesta

55 § Mobiili karttapohjainen oppimisympäristö, optiovuoden käyttöönot-
to

Varhaiskasvatusjohtaja 28.4.2020

45 § Varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8, toimipisteen määräaikainen 
sulkeminen 14.4.-3.5.2020

46 § Päiväkodin nimeäminen, päiväkoti Korento

44 § Päiväkoti Kurkimoision sulkeminen ajalla 14.-21.4.2020

Perusopetusjohtaja 21. - 30.4.2020

37 § Perusopetuksen tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittämi-
nen, toiminnan rahoitus kouluissa

41 § Muutos Malmin peruskoulun lukuvuositodistuksen liitteenä olevan  
käyttäytymisen arvioinnin arviointiasteikkoon luokilla 1-9
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42 § Opetussuunnitelmamuutos, Malmin peruskoulun biologian ja 
maantiedon tuntijaon korjaus lukuvuodelle 2020-2021

43 § Opetussuunnitelman muutos, Kannelmäen peruskoulun valinnai-
set aineet

44 § Opetussuunnitelman muutokset, Pihlajamäen ala-asteen tuntijaon 
muuttaminen oppilaanohjauksen osalta

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 17. -21.4.2020

35 § Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelman 
päivittäminen

36 § Oppimisympäristön kehittämishanke Helsingin kielilukiossa

Direktören för svenska servichelheten 14. - 24.4.2020

20 § Svenska servicehelhetens anskaffning av 4,7 beräknade platser 
på Daghemmet Plommonet för tiden 26.3.2020 - 30.6.2020

21 § Stängning av gruppfamiljedaghemmet Stjärnan tillfälligt

22 § Mottagande av bidrag av Stiftelsen Tre Smeder, Gymnasiet Lär-
kan

Viranhaltijapäätökset

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 21.4.2020

§ 8 Behovsutredning: Ersättande lokaler för daghemmen Lpk Koskela 
och Dh Fenix

§ 9 Förslag till godkännande av behovsutredning gällande tillfälliga  til-
läggslokaler för Åshöjdens grundskola

§ 10 Ändring av timfördelningen för de svenska skolorna i Helsingfors

Protokoll

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutuslautakunnan-ruotsinkielinen-jaosto-poytakirjat


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 97 (108)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/21
05.05.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 100, 101, 102, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ja 
120 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 103, 104, 106 ja 117 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 107, 108 ja 109 §:t.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 118 ja 119 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja
100-106 §, 116-120 §

Martina Harms-Aalto
puheenjohtaja
107-115 §

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Fatim Diarra Ted Apter

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 12.05.2020.


